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Tässä pro gradu -tutkielmassa selvitetään Euroopan unionille työskentelevien suomalaistulk-

kien suhtautumista tulkkeihin kohdistuvaan näkymättömyyden normiin. Lisäksi tutkielmassa 

kartoitetaan, millä tavoin Euroopan unionin tulkkaustoiminnassa viestitään tulkkeihin kohdis-

tuvista normeista, erityisesti näkymättömyyden normista. Koska tutkimuksen lähtökohtana on 

tarkastella simultaanista konferenssitulkkausta tilannesidonnaisena toimintana ja tulkkia osa-

na vuorovaikutusta, käsitellään työssä lisäksi tulkkien näkemyksiä tulkkauskopin vaikutukses-

ta viestintään.  

Tutkimusaineisto koostuu kuuden suomalaistulkin haastattelusta. He työskentelevät freelan-

cer-työsuhteessa Euroopan komission tulkkauksen pääosastossa ja parlamentin tulkkaus- ja 

konferenssitoiminnan pääosastossa tai virkamiehinä Euroopan komissiossa. Aineistosta luoki-

teltiin erilaisia ilmiöitä, joissa tulkki voi vaikuttaa siihen, toimiiko hän näkymättömyyden 

normin mukaisesti vai rikkooko sen rajoja. Näihin ilmiöihin liittyi kolme eri positiota, jotka 

kuvastivat tulkin suhtautumista näkyvyyteen: tulkki joko saa näkyä, saa näkyä rajoitetusti tai 

ei saa näkyä.  

Tutkielmassa havaittiin, että haastateltujen tulkkien suhtautuminen tulkin näkymättömyyteen 

vaihtelee eri tilanteissa. Alkuperäisen puheenvuoron tyylin lieventämiseen suhtauduttiin kiel-

teisimmin. Hyväksyvimmin suhtauduttiin puolestaan tulkin tekemiin lisäyksiin. Suhtautumi-

nen tulkkauskoppiin vaihteli runsaasti. Osa tulkeista koki sen myönteisenä viestintäympäris-

tönä, osalle viestintä samassa tilassa vuorovaikutustilanteen muiden osapuolten kanssa olisi 

luontevampaa. Tutkimuksessa selvisi myös, että Euroopan unionin instituutiot vahvistavat 

tulkkausta koskevia normeja erityisesti rekrytoimalla niitä noudattavia tulkkeja sekä arvioi-

malla tulkkien toimintaa.  

Analyysin perusteella voidaan nostaa esiin myös joitakin yleisempiä tekijöitä, jotka vaikutta-

vat konferenssitulkin näkyvyyteen. Viestintätilanteen poliittisuus ja tulkin emotionaalinen 

etäisyys käsiteltävänä olevaan aiheeseen vahvistavat tulkin näkymättömyyttä. Näkyväksi 

tulkki voi puolestaan tulla silloin, kun hänen toimintaansa ohjaa jokin toinen normi tai kun 

hän pyrkii muodostamaan tulkkauksesta tasapainoisen kokonaisuuden. Myös tulkin institutio-

naalinen ja yhteiskunnallinen status voi ajoittain tukea tulkin näkymättömyyttä. 

Avainsanat: tulkkaus, konferenssitulkkaus, simultaanitulkkaus, tulkin näkymättömyys, tulk-

kauksen normit, Euroopan unioni. 
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1. Johdanto 

1.1. Tutkimuksen taustoitusta 

Tulkkauksen tutkimuksen kenttää on viime vuosikymmeniin saakka hallinnut konferenssi-

tulkkaus, erityisesti simultaaninen konferenssitulkkaus. Tästä johtuen tutkimuksen painopis-

teinä ovat perinteisesti olleet tulkkausprosessin jäsentäminen ja tulkkauksen aikana tapahtuvat 

kognitiiviset toiminnot kuten muistin rasittuminen. Kuitenkin myös viittomakielen- ja asioi-

mistulkkauksen ammattilaiset ja tutkijat ovat viime vuosina pyrkineet yhä enemmän kehittä-

mään alansa ammatti-identiteettiä. Tutkimuskysymykset ovat painottuneet pitkälti vuorovai-

kutukseen ja tulkin rooliin. Simultaanisen konferenssitulkkauksen tutkimuksen piiriin tämä 

lähestymistapa on siirtynyt verrattain hitaasti. Konferenssitulkkien roolin tarkastelu osana 

vuorovaikutuksellista viestintätilannetta on kuitenkin perusteltua. Viime vuosikymmenen ai-

kana tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, että tulkit eivät esimerkiksi ole irrallaan viestintäti-

lanteen poliittisista vaikuttimista (Torikai 2009), tuovat tilanteeseen mukanaan oman sosiaali-

sen taustansa ja näkemyksensä (Angelelli 2004) ja joutuvat pohtimaan tekemiensä ratkaisujen 

eettisyyttä (Donovan 2011). Tutkimusaiheiden lisäksi muutosta on havaittavissa jossain mää-

rin myös kentällä: syksyllä 2008 toteutetussa kyselyssä kerättiin konferenssitulkkien kansain-

välisen ammattijärjestön AIIC:n jäsenten käsityksiä roolistaan ja merkityksestään viestinnälle. 

Herääkin kysymys, ovatko konferenssitulkit todella niin näkymättömiä kuin perinteisesti aja-

tellaan. Minkälaisissa tilanteissa näkymättömyys on toivottavaa? Voiko totuttua suurempi 

näkyvyys olla tarpeen joissakin tilanteissa? Kuten mitä tahansa muutakin toimintaa, myös 

konferenssitulkkausta määrittävät tietyt normit. Siksi tulkkien toimintaa osana viestintätilan-

netta on mielekästä lähestyä juuri norminäkökulmaan tukeutumalla: näkymättömyyden normi 

tunnistetaan yleisesti yhdeksi tulkkien toimintaa määrittäväksi normiksi. 

Euroopan unioni on maailman suurin tulkkien työllistäjä. Suomalaiset tulkit ovat mahdollista-

neet suomalaisten edustajien, virkamiesten ja delegaatioiden viestinnän omalla äidinkielellään 

jo vuodesta 1995 lähtien. Tutkimuksia suomen tulkkien toiminnasta Euroopan unionissa on 

kuitenkin vasta vähän. Merkittävin niistä on Vuorikosken (2004) tutkimus, jonka painopiste 

on pääasiassa tulkkauksen laatukriteerien toteutumisessa. Kontekstisidonnaisuutta ja vuoro-

vaikutusta painottavaa tutkimusta Euroopan unionin tulkkauksesta ei Suomessa ole tehty vielä 

lainkaan ja maailmallakin vasta vähän. Tämän vuoksi Euroopan parlamentin ja Euroopan ko-

mission tulkkaustoiminnan pääosastoissa työskentelevien tulkkien haastattelut muodostavat 

hedelmällisen aineiston normilähtöiselle tutkimukselle. Haastattelin tutkielmaa varten kuutta 
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virkamies- tai freelancertulkkia. He työskentelevät joko vain Euroopan komissiossa tai sekä 

Euroopan komissiossa että Euroopan parlamentissa. Tämä tuo työhön mielenkiintoisen jaotte-

lun, sillä nämä kaksi Euroopan unionin instituutiota muodostavat tulkeille hyvin erilaiset 

työskentely-ympäristöt. 

Tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisissa tilanteissa tulkit kertovat tulevansa näky-

viksi ja minkälaisia tilanteita näkymättömyyden normi puolestaan määrittää tarkimmin. Näitä 

tilanteita tarkastelemalla pystytään nostamaan esiin yleisluontoisempia näkymättömyyttä tai 

näkyvyyttä tukevia tekijöitä. Lisäksi pyrin selvittämään, miten Euroopan unionin tulkkaus-

toiminnassa viestitään tulkkeihin kohdistuvista normeista, erityisesti näkymättömyyden nor-

mista. Otan analyysissäni lisäksi huomioon haastateltujen tulkkien näkemykset tulkkauskopis-

ta, sillä sen voidaan olettaa olevan merkittävin tekijä, joka erottaa simultaaniset konferenssi-

tulkit viestintätilanteen muista osapuolista ja suorasta vuorovaikutuksesta heidän kanssaan.  

Aineistosta nousi esiin viisi erilaista tilannetta, joissa tulkki voi omalla toiminnallaan vaikut-

taa siihen, toimiiko hän näkymättömyyden normin mukaisesti vai rikkooko sen rajoja. Näitä 

ovat tulkin tekemät lievennykset eli viestin voimakkuuden neutralisointi, sanallinen tulkkiin 

tai tulkkaukseen viittaaminen, tulkin tekemät poistot, tulkin näkyminen sanaston ja prosodian 

tasolla sekä tulkin tekemät lisäykset. Tilanteita tutkimalla selvitän, minkälaisia positioita 

haastatellut tulkit muodostavat suhteessa näkymättömyyteen. Näin käy ilmi, milloin tulkin 

näkymättömyyttä painottava positio on vahvin, milloin puolestaan tulkin näkyvyyteen salli-

vasti suhtautuva positio painottuu. Haastateltavien kokemuksista ja näkemyksistä rakentuu 

kuva, jossa suhtautuminen näkyvyyteen on yllättävän monimuotoista. Tämä vahvistaa näke-

mystä tulkkauksesta kontekstisidonnaisena toimintana, sillä vaihtelevat tilanteet vaikuttavat 

myös tulkin tekemiin ratkaisuihin.  

Johdannon toisessa alaluvussa teen lyhyen katsauksen aihetta käsitteleviin aiempiin tutkimuk-

siin. Luvussa 2 siirryn käsittelemään kontekstin käsitettä ja esittelen sen avulla ensin interper-

sonaalisen kontekstin eli simultaanisesti tulkatun viestintätilanteen ja tämän jälkeen institutio-

naalisen kontekstin eli Euroopan unionin. Luvussa 3 käsittelen normeja ja sitä, miten niitä on 

hyödynnetty ensin kääntämisen ja sitten tulkkauksen tutkimuksessa. Tämän jälkeen, alaluvus-

sa 3.3. käsittelen tämän tutkielman mielenkiinnon kohteena olevaa normia, tulkin näkymät-

tömyyttä. Luvussa 4 esittelen tutkielman aineiston muodostavat haastattelut ja pohdin haastat-

telua aineistonkeruumuotona. Aineiston analyysin tulokset esittelen luvussa 5. Teen analyy-
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sistä yhteenvedon ja johtopäätöksiä sekä vertaan tuloksia aiempiin tutkimustuloksiin luvussa 

6. Lopuksi pohdin tutkimuksen onnistumista ja luon katsauksen tulevaisuuteen.  

1.2. Aiempien tutkimusten anti 

Euroopan unionin tulkkien näkyvyyden tutkiminen on uusi tutkimuskohde. Kuten todettua, 

simultaani- ja konferenssitulkkauksen tutkimus on aiemmin painottunut tulkin kognitiivisiin 

informaationkäsittelykykyihin ja tekstintuottamiseen (vrt. Pöchhacker 2004a, 251–253). Vasta 

viime vuosina tutkimuskenttä on avautunut myös konferenssitulkkauksen sosiaalisen ulottu-

vuuden suuntaan (Zwischenberger 2009, 239).   

Anderson (1976) oli ensimmäinen, joka kiinnitti huomiota simultaanitulkkauksen vuorovaiku-

tuksellisiin tekijöihin ja tulkin rooliin. Tilanteessa, jonka muodostavat vähintään kolme henki-

löä – puheen tuottaja, tulkki ja käyttäjä – tulkin rooli on merkittävä koko sosiaalisen prosessin 

onnistumiselle. Koska tulkki palvelee kahta asiakasta yhtä aikaa, hänellä on keskenään mah-

dollisesti eroavia velvoitteita kummallekin asiakkaalleen. Tulkin rooli ei siis aina ole täysin 

ristiriidaton. Tähän liittyen Anderson pohtii, tuleeko tulkin olla pelkkä kaiku vai tulisiko hä-

nen ottaa aktiivisempi rooli. Tulkki kohtaa työssään myös dilemman: hänen odotetaan usein 

tekevän enemmän kuin objektiivisesti katsottuna on mahdollista. Esimerkiksi taukojen vähäi-

syys voi rasittaa tulkkia niin, ettei hän voi suoriutua työstään täysipainoisesti. (Anderson 

1976, 208–217.) Tähän on vaikuttanut positiivisesti tulkkien ammatillisen järjestäytymisen 

kehitys ja tulkkauspalveluiden käyttäjille kehitetyt ohjeistukset ja säädökset tauoista ja muista 

käytänteistä. Anderson (1976) tuo esiin myös tulkilla olevan vallan viestintätilanteen etenemi-

sestä. Tulkkina toimivalla on mahdollisuus tulkata valikoiden ilman, että hänen palvelujaan 

käyttävät yksikieliset asiakkaat sitä huomaavat. Tämä luo tulkille vuorovaikutustilannetta 

koskevaa valtaa. Anderson epäileekin, että mikäli tulkki ei ole täysin kaksikielinen ja 

-kulttuurinen, täydellisen puolueettomuuden säilyttäminen on vaikeaa. (Anderson 1976, 218–

219.) Andersonin uraauurtavan artikkelin jälkeen roolinäkökulmaa on käsitelty runsaasti viit-

tomakielen tulkkauksen (mm. Roy 2002) ja asioimistulkkauksen (mm. Wadensjö 1998) tut-

kimuksessa.   

Merkittävä askel simultaanitulkkauksen sitomisessa viestintätilanteen kontekstiin oli Pöch-

hackerin (1994) luoma teoreettinen viitekehys, joka otti tulkkauksen tilanne- ja kulttuu-

risidonnaisuuden huomioon. Yhtenä lähestymistapana tilannesidonnaiseen simultaanitulkka-

uksen tutkimukseen on ollut myös tulkkauksen käyttäjien odotusten tutkiminen. Kurz (2002, 

323) havaitsi eri käyttäjäryhmien odotuksissa eroavaisuuksia, mikä tukee näkemystä tilanteen 
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vaikutuksesta simultaanitulkkaukseen. Tulkkauspalvelujen käyttäjien odotuksia tutkinut 

Kopczyński (1994) puolestaan kiinnittää huomiota siihen, että vaikka käyttäjät olettavatkin 

tulkin omaksuvan varjoa muistuttavan roolin, he kuitenkin hyväksyvät tulkin tekemät korja-

ukset puheeseen ja selittävät lisäykset. Selitykseksi Kopczyński ehdottaa, että tämänkaltaiset 

korjaukset koetaan luonnolliseksi osaksi laadukasta tulkkausta (vrt. myös Donovan 2011, 

117). Kriittisimmin lisäyksiin ja korjauksiin suhtautuvat Kopczyńskin mukaan diplomaatit, 

mikä voi johtua viestintätilanteiden merkityksestä ja vaikutuksesta valtioon tai kansainvälisiin 

suhteisiin (Kopczyński 1994, 195). Vuorikoski (2004) lähestyi Euroopan parlamentissa tapah-

tuvaa tulkkausta sen kuulijoiden laatuodotusten näkökulmasta. Niiden toteuttaminen on usein 

vaikeaa, varsinkin jos puhe on kirjoitettu valmiiksi paperille ja on ennemmin ääneenlukua 

kuin vapaata puhetta. Vuorikoski korostaakin, että laadukkaan tulkkauksen edellytyksenä on 

puhujan ja tulkin yhteistyö: puhujan on otettava huomioon, että hänen puheensa tulkataan. 

(Vuorikoski 2004, 252.) Odotuksiin liittyy myös normin käsite, jonka ovat tulkkauksen tutki-

mukseen tuoneet erityisesti Shlesinger (1989), Harris (1990), Gile (1999) ja Schjoldager 

(2002). Tulkkauksen normeja ja niitä koskevaa tutkimusta käsittelen tarkemmin luvussa 3.2.  

Diriker (2004) tarkasteli tutkimuksessaan simultaanitulkkauksen eri konteksteja. Laajemman 

sosiaalisen kontekstin tutkimiseksi hän tarkasteli tulkkien ammattijärjestöjen, tulkkia koulut-

tavien oppilaitosten ja median välittämää kuvaa simultaanitulkkauksesta. Lisäksi hän haastat-

teli erään konferenssin järjestäjiä, puhujia, tulkkeja sekä tulkkauksen käyttäjiä konferenssin 

kontekstin kartoittamiseksi. Tutkimukseen kuului myös kyseisessä konferenssissa tallennetun 

simultaanitulkkauksen analysointia. (Diriker 2004, 4–5.) Tutkimuksesta selvisi, että tulkkei-

hin vaikuttavat sosiaalisen ja vuorovaikutuksellisen kontekstin vaatimukset. Yleinen käsitys, 

jonka mukaan simultaanitulkit työskentelevät homogeenisissä ympäristöissä osallistujien 

kanssa, joilla on samankaltainen tausta, on Dirikerin mukaan väärä. (Mts. 136–137.) Lisäksi 

Diriker kiinnittää huomiota siihen, keneen tulkki viittaa käyttäessään ”minä”-pronominia. 

Tavanomaisesta käytännöstä poiketen tulkit viittasivat itseensä yksikön ensimmäisessä per-

soonassa, kun he korjasivat itseään tai kun he kehottivat kuulijoita pyytämään puhujia puhu-

maan mikrofoniin, jotta tulkkaus olisi mahdollista. (Mts. 138.) Toisaalta tulkit viittasivat Di-

rikerin aineistossa puhujaan kolmannessa persoonassa silloin, kun puhuja keskeytti puheensa 

hakeakseen oikeaa sanaa (mts. 94). Tulkki voi myös etäännyttää itsensä puhujasta ja tämän 

tekemästä virheestä puhujan korjatessa itseään: ”The speaker corrects herself” (Diriker 2004, 

93).  
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Dirikerin tutkimuksen kanssa samana vuonna ilmestyi Angelellin (2004) tulkkien näkyvyyttä 

käsittelevä teos. Angelelli korostaa tulkin sosiaalisen taustan vaikutusta tulkkaustilanteeseen 

(Angelelli 2004, 29; ks. myös luku 3.3.2. tässä tutkielmassa). Hänen konferenssi-, oikeus- ja 

asioimistulkeilla toteuttamassaan kyselytutkimuksessa selvisi, että tulkin käsitykseen tulkin 

roolista vaikuttaa sosiaalista taustaa enemmän tulkkaustilanne. Konferenssi- ja oikeustulkit 

pitivät itseään näkymättömämpänä kuin asioimistulkit. (Angelelli 2004, 85.) Tästä huolimatta 

iso osa konferenssitulkeista ei pitänyt itseään täysin näkymättömänä. Osa puolestaan puolusti 

konferenssitulkkaukseen perinteisesti liitettyä käsitystä näkymättömästä ja viestintätilanteesta 

erillään olevasta tulkista. (Mts. 78.) Esiin nousi muun muassa huomio, että poliittisessa kon-

tekstissa, esimerkin tapauksessa konsekutiivisesti tulkkaavan konferenssitulkin on kiinnitettä-

vä erityistä huomiota neutraaliuteen: ”A consecutive interpreter, doing political work, has to 

be very careful to be neutral” (Angelelli 2004, 78). Tulkkaustilanteen kontekstin – konferens-

si, oikeussali tai lääkärin vastaanotto – lisäksi Angelelli tutki myös tulkin sosiaalisten tausto-

jen vaikutusta. Miehet ja naiset eivät nähneet näkymättömyyttään eri tavoin, kun taas van-

hemmat tulkit näkivät itsensä vähemmän näkyvinä kuin nuoret. Syynä tälle erolle voi olla se, 

että teoreettisessa kirjallisuudessa tulkit on nähty viestintätilanteen aktiivisina osapuolina vas-

ta viimeisen viidentoista vuoden ajan. (Mts. 69–70.) Kaiken kaikkiaan Angelellin tutkimus 

korosti tulkkausta minkä tahansa muun viestinnän kaltaisena tilannesidonnaisena toimintana 

(mts. 98).  

Torikain (2009) mukaan tulkkiin kohdistuu samankaltaisia vaatimuksia kuin kurogoon, Japa-

nin perinteisen teatterin mustiin pukeutuneeseen hahmoon, jonka tehtävänä on auttaa lavalla 

olevia näyttelijöitä eri tavoin, esimerkiksi siirtämällä lavasteita. Kurogo on välttämätön, mutta 

häntä ei ole tarkoitettu nähtäväksi. (Torikai 2009, 3.) Torikain haastattelemat tulkit uskoivat 

kaikki tulkkiin perinteisesti kohdistettuihin normeihin ja tulkin etiikkaan. Haastatteluista käy 

kuitenkin ilmi, että tulkatessaan he ovat itsenäisiä toimijoita, jotka tilanteiden vaihtuessa te-

kevät erilaisia ratkaisuja. (Mts. 149–150.) Torikain haastattelemat tulkit toimivat tulkkeina 

Japanin poliittisessa sisäpiirissä ja olivat selkeästi tietoisia niistä sosiaalisista tekijöistä ja val-

taeroista, jotka olivat läsnä viestintätilanteissa. Torikai korostaakin, että on vaikea kuvitella 

tulkkien toimivan sosiaalisessa tyhjiössä, jossa he eivät tiedostaisi viestintätilanteen poliittisia 

vaikutuksia. Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka tulkit tiedostavat nämä sosiaaliset 

tekijät ja valtaerot, he pyrkivät parhaimpansa mukaan säilyttämään neutraaliutensa. (Mts. 

163.) Myöskään se, että tulkit olivat osa poliittista sisäpiiriä, ei Torikain haastattelemien tulk-
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kien mukaan vaikuttanut tulkkauksen neutraaliuteen. Tulkin ammattitaitoon kuuluu käsitellä 

tällaiset asiat niin, että puolueettomuus säilyy. (Torikai, 2009, 123.)  

Syksyllä 2008 toteutettiin kansainvälisen konferenssitulkkien ammattijärjestön (AIIC) jäsenil-

le kohdistettu kyselytutkimus osana Wienin yliopiston laajempaa konferenssitulkkauksen laa-

tua käsittelevää tutkimusprojektia. Kyselyyn vastasi 704 AIIC:n jäsentä. (Zwischenberger 

2009, 242–245.) Kysyttäessä vastaajien näkemystä konferenssitulkin roolista tulkki nähtiin 

yleisimmin viestinnän mahdollistajana tai avustajana. Tulkkia saatettiin myös pitää itsevar-

masti ”viestinnän tärkeimpänä henkilönä” tai teknisen näkökulman mukaan kanavana tai väli-

neenä. Ensisijaisesti näkymättömäksi rooliaan kuvasi vain 3 prosenttia vastaajista. (Mts. 246–

247.) Käsitykset vaihtelivat siis jonkin verran, painopisteen ollessa avustajan tai mahdollista-

jan roolissa. Sen sijaan vastaajien käsitykset tulkin työn merkityksestä viestinnän onnistumi-

selle olivat hyvinkin yhteneväiset, sillä 97,2 prosenttia vastaajista piti sitä joko ”hyvin tärkeä-

nä” tai ”tärkeänä”. (Mts. 248–251.)  

Tutkittaessa tarkemmin suhtautumista tulkin roolin eri osa-alueisiin, vastaajien taustojen mer-

kitys nousi esiin. Ikä ja kokemus vaikuttivat suhtautumiseen alkuperäiseen puheenvuoroon 

puuttumiseen esimerkiksi silloin, kun se on epäselvä tai ristiriidassa kulttuuristen konventioi-

den kanssa. Myönteisimmin puuttumiseen suhtautui vastaajien vanhin kolmannes (yli 58-

vuotiaat) ja pisimpään alalla olleet (yli 30 vuotta). Nuorimmat vastaajat puolestaan suhtautui-

vat puuttumiseen torjuvimmin. Ikä vaikutti myös näkemykseen siitä, onko tulkki irrallinen 

viestintätilanteesta. Yksi osa-alueen väittämä esitti, että ”ammatillinen etäisyys estää sen, että 

viestintätilanteen emotionaalisilla tapahtumilla olisi vaikutusta tulkkiin”. Vastanneista tulkeis-

ta nuorimmat olivat vähiten samaa mieltä tämänkaltaisten väittämien kanssa. (Pöchhacker & 

Zwischenberger 2010.) Tutkimuksen tulokset ovat siis ristiriidassa Angelellin (2004, 69; ks. 

edellä) selvityksen kanssa, jonka mukaan vanhemmat tulkit näkivät itsensä näkymättömäm-

pänä kuin nuoret. 

Myös vastaajan sukupuolella oli vaikutusta kyselyn vastaajien suhtautumistapoihin. Naispuo-

liset tulkit pitivät miehiä tärkeämpänä, että heidän tulkkeensa sävy ja rekisteri on mahdolli-

simman lähellä alkuperäistä ja että vaikutus kuulijoihin on mahdollisimman lähellä alkuperäi-

sen puheenvuoron aiheuttamaa vaikutusta. Naiset pitivät myös viestintätilanteen muilta osa-

puolilta saamaansa palautetta tärkeämpänä kuin miehet. Uskollisuus puhujalle vaikuttaisi siis 

olevan naistulkeille merkittävämpää kuin heidän miespuolisille kollegoilleen. (Pöchhacker & 

Zwischenberger 2010.)  
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Konferenssitulkkauksessa tehtäviin eettisiin valintoihin on kiinnitetty viimeisimpänä huomio-

ta The Interpreter and Translator Trainer -julkaisun uusimmassa numerossa, jossa Donovan 

(2011) nosti esiin sen, että konferenssitulkkauksen piirissä etiikkaa on käsitelty eksplisiittises-

ti huomattavasti vähemmän kuin muiden tulkkauslajien yhteydessä. Hän mainitsee mm. 

Pöchhackerin ja Zwischenbergerin toteuttaman kyselyn (2010, ks. edellä), jossa konferenssi-

tulkkien roolikäsitykset ovat melko yhteneväiset. Samanlaista roolikeskustelua kuin asioimis- 

ja oikeustulkkauksen puolella ei konferenssitulkkauksessa ole ollut. Sen sijaan huomio on 

keskittynyt tulkkausprosessin jäsentämiseen ja tulkkauksen laatukriteereihin. Donovan esittää, 

että konferenssitulkkien ammattijärjestöjen eettiset säännöstöt painottavat tulkin uskollisuutta 

alkuperäiselle puheenvuorolle, luottamuksellisuutta ja täsmällisyyttä, jotka kaikki puolestaan 

tukevat ajatusta näkymättömästä tulkista. Tulkin henkilökohtaisten uskomusten tai identitee-

tin ei nähdä vaikuttavan tulkkausprosessiin millään tavoin. (Donovan 2011, 111–116.) Viestin 

täsmällisyyden lisäksi konferenssitulkin toimintaa määrittää Donovanin mukaan myös vies-

tinnän tehokkuus, jonka tulkki varmistaa säilyttämällä itsellään oikeuden muotoilla viesti par-

haimmaksi katsomallaan tavalla, siis välittämällä puhujan tarkoittamaa merkitystä, ei puhujan 

käyttämiä sanoja. (Donovan 2011, 112.)  

Yhtenäiseen käsitykseen konferenssitulkin roolista sisältyy myös oletus tulkin näkymättö-

myydestä ja neutraaliudesta. Tämä ei Donovanin (2011, 117) kuitenkaan poista tulkeilta mah-

dollisuutta täydentää alkuperäisen puheenvuoron aukkoja, muotoilla puhetta ja edistää muu-

toin viestintää. Konferenssitulkit pitävät hyväksyttävänä esimerkiksi tarkoituksettoman tois-

ton ja puheen epäkonventionaalisten piirteiden, kuten murteiden tai hermostuneisuuden merk-

kien, poistamisen. Tarkoituksena ei ole niinkään muuttaa alkuperäistä viestiä, vaan sitä pide-

tään osana laadukasta tulkkausta. Eettisten kysymysten ei nähdä koskettavan tulkkauksen tätä 

osa-aluetta. (Donovan 2011, 117.)  

Donovan (2011) kuitenkin toteaa, että myös konferenssitulkit kohtaavat tilanteita, joissa he 

joutuvat pohtimaan oman toimintansa eettisyyttä ja omaa näkyvyyttään. Yhtenä esimerkkinä 

hän mainitsee tilanteen, jossa viestintätilanteen toinen osapuoli käyttää karkeaa, seksuaalisesti 

latautunutta ilmaisua, joka sekä poikkeaa vahvasti poliittisten neuvottelujen muodollisesta 

rekisteristä, että olisi vaikutukseltaan kohdekulttuurissa vielä lähdekulttuuria voimakkaampi. 

Tulkkaamassa oleva naistulkki päätyy käyttämään tulkkeessaan huomattavasti neutraalimpaa 

ilmaisua, siis tekee lievennyksen. Tulkki kokee, että jos hän käyttäisi alkuperäisen ilmaisun 

kaltaista karkeaa muotoilua, ei hän naisena pystyisi säilyttämään tulkin näkymättömyyttä tai 

etäisyyttä, vaan hänen nuoruutensa ja sukupuolensa korostuisi. (Donovan 2011, 118.) Konfe-
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renssitulkit tulkkaavat usein puheita, joiden näkemykset ovat esimerkiksi poliittisesti vastak-

kaisia heidän omiensa kanssa. Tulkki voi siirtyä käyttämään puhujasta kolmatta persoonaa 

(”hän sanoo”, ”puhuja sanoo”), kun puhujan viesti on yllättävä ja epätavanomainen kyseiseen 

tilanteeseen ja lisäksi tulkin omien näkemysten vastainen. Eräässä Donovanin esimerkissä 

tulkki kokee, että näkyväksi tulemisen uhasta huolimatta hänen on etäännytettävä itsensä pu-

hujan viestistä, koska se poikkeaa niin suuresti tilanteen tavanomaisesta viestinnästä. (Dono-

van 2011, 119–120.) 
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2. Tulkkauksen kontekstit 

Tämän tutkielman mielenkiinnon kohteena olevan viestinnän kontekstin muodostaa simul-

taanisesti tulkattu kokous, jonka institutionaalisena kehyksenä toimii joko Euroopan parla-

mentti tai Euroopan komissio. Tässä luvussa tarkastelen simultaanitulkkausta kontekstisidon-

naisena toimintana. Pohdin ensin luvussa 2.1., minkälaisen viitekehyksen kontekstin käsite 

muodostaa tulkkauksen tutkimukselle. Ajattelun painopiste siirtyy tällöin tulkin kognitiivisis-

ta toiminnoista siihen viestintäympäristöön, missä tulkki toimii. Tulkkia ei nähdä pelkästään 

informaatiota prosessoivana ja tekstiä tuottavana toimijana. Sen sijaan viestintätilanteen vuo-

rovaikutuksellisuus korostuu. Luvussa 2.2. pohdin simultaanisesti tulkatun viestintätilanteen 

erityispiirteitä. Luvussa 2.3. käsittelen tulkkaustilanteen institutionaalista kontekstia eli esitte-

len Euroopan unionin tulkkaustoimintaa.  

2.1. Kontekstin käsite tulkkauksen tutkimuksessa 

Tässä tutkielmassa simultaanitulkkaus nähdään toimintana, joka tapahtuu aina tietyssä ajassa 

ja paikassa. Tätä ei ole aina pidetty itsestään selvänä lähtökohtana. Mason (2000, 216) esittää, 

että konferenssitulkkaukselle tyypilliset ominaisuudet, kuten puheen monologisuus, puheiden 

valmistelu ennalta ja keskeytysten vähäisyys puheenvuorojen aikana, ovat ohjanneet tutki-

musta keskittymään ennemmin tulkin toimintaan kuin kaikkien osapuolten väliseen vuorovai-

kutukseen. Tulkkauksen tutkimuksessa onkin esiintynyt näkemys, jonka mukaan simul-

taanitulkin työskentely tulkkauskopista käsin irrottaa hänet muusta vuorovaikutuksesta lähes 

kokonaan ja muodostaa ”koeputki-olosuhteet”
1
. Esimerkiksi Knapp-Potthoff ja Knapp (1987, 

182) mainitsevat ei-ammattimaisen, osallistuvan tulkkauksen vastakohdaksi ammattimaisen, 

kansainvälisissä konferensseissa tapahtuvan tulkkauksen, jossa tulkkia voidaan verrata konee-

seen.  

Vaikka kontekstiin on käännöstieteen tutkimuksessa kiinnitetty yhä laajemmin huomiota, ei 

siitä kuitenkaan ole onnistuttu luomaan jaettua ymmärrystä. Lingvistisestä kontekstista on 

joka tapauksessa siirrytty laajempaan käsitykseen kontekstista, jota monet tutkijat kutsuvat 

sosiokulttuuriseksi lähestymistavaksi. (Chesterman 2006b, 9–10.) Yksinkertaisimmillaan kon-

tekstin voidaan ajatella käsittävän kaksi kokonaisuutta: puheen ja sitä ympäröivän toiminta-

kentän (Duranti & Goodwin 1992, 3). Konteksti ja puhe ovat vastavuoroisessa suhteessa kes-

kenään, jolloin konteksti muokkaa puhetta ja puhe muokkaa kontekstia. Konteksti muodoste-

                                                             
1 “[…] the simultaneous interpreting booth is akin to a test tube in which the interpreter‟s performance can be 

considered in semi-isolation from interactional factors [...]” (Mason 2000, 216) 
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taan sosiaalisesti, säilytetään vuorovaikutuksessa ja on vahvasti aikaan sidottu. (Duranti & 

Goodwin 1992, 31.)  

Fyysinen ja sosiaalinen tilanne eivät siis ole muuttumattomia, toisistaan irrallisia tekijöitä. 

Nykyään kontekstin merkitys otetaan puheen ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa laajalti 

huomioon. (Diriker 2004, 15.) Sanat, joiden sisältämän merkityksen tulkki pyrkii välittämään 

toiselle kielelle, eivät tule sanakirjasta tai ole neutraaleja. Myöskään kieli ei ole neutraali tai 

persoonaton, vaan se toteutuu kielen käyttäjien intentioissa ja konteksteissa. (Bahtin 1981, 

293–294.) Wadensjö (1998, 41) täydentää Bahtinia toteamalla, että merkityksiä, joita yksilöt 

liittävät sanoihin, on peilattava aikaa, paikkaa ja sosiaalista tilannetta vasten.  

Konferenssitulkkeihin vaikuttaa useita eri kontekstin tasoja, joihin he myös itse vaikuttavat. 

Nämä kontekstit ovat keskenään osin limittäisiä. (Diriker 2004, 13.) Viestintätilanteen mikro-

kontekstiin kuuluvat sen hetkinen sosiaalinen ja vuorovaikutuksellinen konteksti, jossa vies-

tinnän osapuolet toimivat. Makrokonteksti puolestaan käsittää ne odotukset ja vaatimukset, 

joita simultaanitulkkeihin yleisemmin kohdistuu niin ammatin sisä- kuin ulkopuoleltakin. 

(Mts. 17.) Välittömin kontekstin taso on diskursiivinen konteksti, jonka muodostavat vasta 

lausutut ilmaisut sekä mahdolliset seuraavat ilmaisut (mts. 13). Kontekstin ensimmäisellä 

tasolla tulkki pyrkii myös toteuttamaan rooliaan suhteessa viestintätilanteen muihin osapuo-

liin. Kun kaksi tai useampi ihminen on vuorovaikutuksessa keskenään, he tuovat tilanteeseen 

oman itsensä ja taustansa. Tätä voidaan siis kutsua interpersonaaliseksi kontekstiksi. (Ange-

lelli 2004, 27.)  

Toinen taso on kyseisen konferenssin konteksti ja sen muodostamat olosuhteet ja vaatimukset 

(Diriker 2004, 13). Angelelli (2004, 28) kutsuu tätä institutionaaliseksi kontekstiksi ja koros-

taa sen vaikutusta osapuolten välisiin valtasuhteisiin. Instituutio muodostaa puheyhteisön, 

jolla on omat puhetapahtumansa, osallistujansa, tavoitteensa ja niin edelleen. Instituutiossa on 

myös oma tietty puhumisen tapansa, joka puolestaan perustuu instituution tapaan nähdä asioi-

ta. Instituutiot siis sekä mahdollistavat että rajoittavat jäsentensä sosiaalista vuorovaikutusta. 

(Fairclough 1995, 38.)  

 Laajimman kontekstin tulkkien toiminnalle muodostaa sosiokulttuurinen konteksti (Diriker 

2004, 13). Tässä yhteiskunnallisessa kontekstissa ilmenevät ne yleiset uskomukset ja arvos-

tukset, joita yhteiskunnassa pidetään oikeina ja jotka vaikuttavat yksilöihin. Jos tulkin ajatel-

laan olevan osallinen kaikilla näillä kontekstin tasoilla, on hän yhtä altis sosiaalisille tekijöille 

ja vaikuttimille kuin viestinnän muutkin osapuolet. (Angelelli 2004, 28.)   
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Tämän tutkielman mielenkiinnon kohteena olevassa viestintätilanteessa interpersonaalisen 

kontekstin muodostavat puhujat, kuulijat ja tulkit. Puheen muodostavat puhujan tuottama läh-

deteksti ja tulkin tuottama kohdeteksti, tulke. Institutionaalisella kontekstilla puolestaan tar-

koitetaan sekä Euroopan parlamentissa ja komissiossa pidettäviä kokouksia ja konferensseja 

konkreettisesti että unionia kokonaisuutena.  

2.2. Interpersonaalinen konteksti: simultaanisesti tulkattu viestintätilanne 

Euroopan unionissa tulkkaus on pitkälti simultaanista, tulkkauskopista tapahtuvaa konferens-

situlkkausta. Tässä luvussa luon katsauksen siihen, minkälaisen työskentely-ympäristön si-

multaanitulkkaus muodostaa tulkille, sekä esittelen simultaanisesti tulkatun viestintätilanteen 

osapuolet. 

2.2.1. Simultaaninen konferenssitulkkaus 

Tulkkauksen lähtökohtana on aina viestintätilanne, jossa kaksi ihmistä ei puhu lainkaan tai 

riittävän hyvin samaa kieltä, jotta viestintä heidän välillään olisi ongelmatonta. Molemmat 

kielet hallitseva tulkki mahdollistaa tämän viestinnän tuottamalla lähdekielisen puhujan pu-

heenvuorosta kohdetekstin, eli kohdekielisen tulkkeen: 

Dolmetschen findet in einer bi- (oder multi-)lingualen Kommunikationssi-

tuation statt, in der im allgemeinen Texte oder Äußerungen in einer Aus-

gangssprache von Sprechern, die diese Sprache als Mutter- oder Fremd-

sprache beherrschen, präsentiert werden. Hörer, die die vom Sprecher ge-

wählte Sprache nicht oder ungenügend verstehen, folgen den Texten, die 

vom Dolmetscher in seiner Funktion als Kommunikationshelfer präsentiert 

werden, und sind somit in der Lage, auf diese Texte möglichst weitgehend 

ebenso reagieren zu können wie diejenigen Hörer, die dem Originaltext 

folgen. (Kalina 1998, 19.) 

Euroopan unionissa tapahtuva tulkkaus on kansainvälistä konferenssitulkkausta (ks. esim. 

Sunnari 2004). Kansainvälisissä konferensseissa ja organisaatioissa tulkkaaminen, joka nyky-

ään on yksi tunnistetuimpia ja tunnustetuimpia tulkkauksen muotoja, alkoi kehittyä omaksi 

alakseen vasta 1900-luvun alusta alkaen, jolloin esimerkiksi Kansainliiton kokousten moni-

kielisyys johti simultaanitulkkauksen käyttöön (Pöchhacker 2004b, 16). Kun tulkkausta jao-

tellaan sen kontekstin perusteella, voidaan konferenssitulkkauksen vastakohtana pitää asioi-

mistulkkausta. Asioimistulkkaus tapahtuu useimmiten valtion, kunnan tai muun instanssin ja 

yksityishenkilön välillä, mikä merkitsee epätasapainoista valtasuhdetta (Donovan 2011, 117). 

Konferenssitulkkauksessa viestinnän osapuolet ovat sen sijaan usein alansa asiantuntijoita, 

joiden on helpompaa muodostaa jaettu ja yhteinen ymmärrys tilanteesta ja viestistä (Waden-
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sjö 1998, 34). Konferenssitulkin tärkeimpinä tehtävinä voidaan pitää viestinnän mahdollista-

mista, tiedon välittämistä sekä yhteisymmärryksen ja vuorovaikutuksen edistämistä eri kieliä 

puhuvien ja eri kulttuureja edustavien ihmisten välillä (Sunnari 2004, 311). 

Euroopan unionissa tapahtuvan tulkkauksen menetelmänä on useimmiten simultaanitulkkaus 

(vrt. esim. Euroopan parlamentti 2011b). Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä tulkkauksen muotoja, 

joissa tulketta ei tuoteta vasta lähtökielisen puheen jälkeen, vaan sen kanssa samanaikaisesti 

(Pöchhacker 1999, 301). Samanaikaisuus on kuitenkin jokseenkin harhaanjohtava ilmaisu, 

sillä tosiasiassa tulke seuraa aina hieman alkuperäisen puheen perässä. Simultaanitulkkaus ei 

siis koskaan ole aivan simultaanista. (Kalina 1998, 25.)  

Puhutun kielen simultaanitulkkauksen tapoja on kolme. Yleisimmässä muodossa tulkit istuvat 

juuri tähän tulkkausmuotoon kehitetyissä kopeissa, joissa he vastaanottavat alkuperäisen pu-

heenvuoron kuulokkeilla ja lähettävät tulkkeen mikrofonin kautta kuulijoiden vastaanottimiin. 

Toisessa mallissa tulkit ja kokouksen osanottajat istuvat samassa salissa, jolloin tulkki tulkkaa 

hiljaisella äänellä kannettavan tulkkauslaitteiston välityksellä. Menetelmää voidaan käyttää, 

mikäli tulkkausta tarvitsevia henkilöitä on vähän. Kolmantena simultaanitulkkauksen tapana 

voidaan pitää ilman välineiden apua tapahtuvaa kuiskaustulkkausta. Kuulijoita voi tässä tapa-

uksessa olla enintään kolme. (Hietanen 2004, 286–287.) Simultaanitulkkauksesta puhuttaessa 

viitataan kuitenkin yleisesti sen vakiintuneimpaan muotoon, eli puhutun kielen tulkkaukseen 

äänieristetystä kopista simultaanitulkkauslaitteiston välityksellä (Pöchhacker 2004b, 19). Täs-

sä tutkielmassa käsitteillä simultaanitulkkaus ja konferenssitulkkaus viitataan samaan asiaan, 

eli simultaaniseen, kopista käsin tapahtuvaan konferenssitulkkaukseen. Simultaanitulkkaus 

sinänsä ei ole sidottu pelkästään konferenssitulkkaukseen, vaan simultaanista kuiskaustulkka-

usta käytetään myös esimerkiksi tuomioistuimissa (Hietanen 2004, 287).  

Kansainvälisissä konferensseissa, joissa on lukuisia tulkattavia kieliä, käytetään usein rele-

tulkkausta. Tulkki, jolla ei ole puhujan käyttämää lähdekieltä työkielenään, käyttää tulkkikol-

legansa tulketta lähdetekstinään ja tulkkaa sen kolmannelle kielelle. (Kalina 1998, 27.) Releen 

kautta tulkkaamista käytetään tarvittaessa myös Euroopan unionin elimissä (vrt. Euroopan 

parlamentti 2011b). Rele- eli välikieli voidaan tulkata äidinkielestä vieraaseen kieleen päin, 

jolloin puhutaan retour-tulkkauksesta (Euroopan komissio 2011b). Joskus jotakin harvinaista 

kieltä tulkataan vain yhden kopin kautta, jolloin muut tulkkauskopit käyttävät tätä kieltä väli-

kielenään. Tällöin puhutaan pivot-tulkkauksesta. (Euroopan komissio 2011a.) 
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2.2.2. Tulkkaustilanteen osapuolet 

Reißin ja Vermeerin (1984) käännösprosessiin liittyvä näkökulma auttaa määrittelemään tul-

katun viestintätilanteen osapuolia. Tekstin tekijä (Produzent) ja vastaanottaja (Rezipient) ovat 

samalla myös viestintäkumppaneita (Kommunikationspartner) tietyssä tilanteessa, jonka 

muodostavat kulttuurinen tausta, sen hetkiset ulkoiset olosuhteet, sisäiset ja sosiaaliset vaikut-

timet sekä näiden väliset keskinäiset suhteet (Reiß & Vermeer 1984, 18). Tulkatun viestintäti-

lanteen erityisyys syntyy siitä, että viestintäkumppanit ja tulkki ovat kaikki samaan aikaan 

samassa tilanteessa, fyysisesti samassa paikassa (Pöchhacker 1994, 64). Simultaanitulkkauk-

sen näkökulmasta vuorovaikutuksen siis muodostavat: 

1. puhuja (tekstin tuottaja); 

2. kuulija (tekstin vastaanottaja); 

3. tulkki (samanaikaisesti sekä tekstin tuottaja että vastaanottaja [Ahrens 1999, 43]); 

4. tilanne eli ne ulkoiset olosuhteet, jotka jokin yksittäinen konferenssi muodostaa (sali, 

jossa puhuja ja kuulijat ovat, ja tulkkauskoppi, jossa tulkki työskentelee); 

5. skopos ja 

6. puhe (teksti). 

(Pöchhacker 1994, 68.)  

Tähän voidaan lisätä myös muut tulkit. Kopista tapahtuvassa simultaanitulkkauksessa tulkkeja 

on yhdessä tulkkauskopissa vähintään kaksi (Hietanen 2004, 290). Myös tämän tutkielman 

aineisto kertoo siitä, kuinka tulkit eivät ole yhteydessä vain puhujaan ja kuulijoihin, vaan 

myös toisiinsa: ”Jos on epävarma siitä onko ymmärtänyt jonkin oikein jonkin asian voi kysyä 

sitä tai sitte voi kysyä jotakin termiä ja (.) niin muutenki kyllä sitä kyl se vaikuttaa siihen 

myöski millä mielellä menee koppiin se että ketä siellä on koppikavereina” (Tutkielman haas-

tatteluaineisto).  

Tulkkaustilanne voidaan nähdä pohjana, jolla sen osapuolet seisovat, ikään kuin taustana. 

Tällainen objektiivinen tilanne muuttuu vuorovaikutusmaailmaksi (Interaktionswelt) silloin, 

kun siihen lisätään vuorovaikuttajien (Aktanten) subjektiiviset käsitykset tilanteesta. Tulk-

kaustilanne ei tällöin ole enää vain viestinnän pohjana, vaan ympäröi kaikki viestintään osal-

listujat. (Pöchhacker 1994, 66; ks. kuva 1 sivulla 14.)  
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Kuvan 1 ylempi kaavio kuvaa tilannetta, jossa tulkkaustilanne nähdään pohjana, jolla puhuja, 

kuulija ja simultaanitulkki seisovat. Alemmassa kuvassa vuorovaikuttajat ovat tilanteen ym-

päröimänä. Lyhenteiden selitykset: P=puhuja, K=kuulija, ST=simultaanitulkki, T=teksti.
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  KUVA 1. Tulkkaustilanteen vuorovaikuttajat (Pöchhacker 1994, 67).  
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Selkeimmin tulkin eristää muista kokouksen osanottajista hänen työtilansa. Tulkkauskopeista 

todetaan komission tulkkauksen pääosaston Internet-sivuilla seuraavaa: ”Tulkkikopista on 

oltava hyvä näkyvyys kokouspaikalle. Kopin on oltava mukava, äänieristetty ja ilmastoitu. 

Kopissa on oltava hyvä valaistus ja mukavat tuolit. Tulkilla on oltava suora näköyhteys kaik-

kiin kokouksen osanottajiin.” (Euroopan komissio 2011c.) Tulkkauskopit ovat sekä komissi-

ossa että parlamentissa ISO-standardien mukaisia (Euroopan komissio 2011c; Euroopan par-

lamentti 2011c).  

2.3. Institutionaalinen konteksti: Euroopan unioni 

Euroopan unioni muodostaa sen institutionaalisen kontekstin, jossa näkymättömyyden normia 

tässä työssä tarkastellaan. Haastateltavat tulkit tulkkaavat Euroopan komission ja Euroopan 

parlamentin erilaisissa kokouksissa. Esittelen tässä luvussa ensin Euroopan unionia yleisesti 

instituutiona ja erityisesti sen monikielisyyden periaatetta. Tämän jälkeen hahmottelen sitä, 

minkälaisen kontekstin Euroopan parlamentti ja sen erilaiset kokoukset muodostavat tulkka-

ukselle, sekä esittelen Euroopan parlamentin käännös- ja tulkkaustoiminnan pääosaston toi-

mintaa. Lopuksi keskityn Euroopan komissioon ja sen tulkkaustoiminnan pääosastoon sekä 

vertaan niitä erityyppisiä haasteita, joita parlamentin ja komission kokoukset tulkeille luovat.  

2.3.1. Euroopan unioni instituutiona 

Instituutiot ovat yhteiskunnan sisäisiä toimijoita, joilla on legitimiteettiä ja auktoriteettia. Nii-

den toimintaa määrittävät rooliodotukset, normit, arvot ja uskomukset. Instituutiot antavat siis 

ihmisille tiettyjä rooleja, joiden mukaan heidän odotetaan toimivan. (Koskinen 2008, 17.) 

Kääntämistä (ja yhtälailla tulkkausta) tarkasteltaessa instituutiot voivat olla instituutioita, jot-

ka kääntävät (translating institutions), siis instituutioita, jotka tuottavat käännöksiä. Lisäksi ne 

voivat olla instituutioita, joiden tuottamia tekstejä käännetään (translated institutions) eli insti-

tuutioita, joiden tekstit ovat kääntämisen kohteina. (Vrt. mts. 27.) Euroopan unionissa toimi-

vien tulkkien voidaan täten ajatella kuuluvan sekä instituutioon, jonka viestintätilanteita he 

tulkkaavat, eli Euroopan parlamenttiin ja Euroopan komissioon, että tulkkauspalvelut järjes-

tävään instituutioon, eli Euroopan parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastoon 

tai Euroopan komission tulkkauksen pääosastoon.  

Euroopan integraation tavoitteena on edistää rauhaa ja yhteiskunnallista vakautta koko Eu-

roopassa (Raunio & Tiilikainen 2002, 9). Rauhanaate ja taloudellisen kilpailukyvyn edistämi-

nen tuo erilaiset poliittiset kulttuurit yhteen, ja Euroopan integraatiota perustellaankin juuri 

vakaudella ja vauraudella (Tiilikainen 2002, 62). Uusimman laajentumisen myötä unioni on 
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27 valtion taloudellinen ja poliittinen yhteistyökumppanuus (Euroopan unionin portaali 

2012a.) Kulttuurisen kirjon kasvaessa unionin sisäisen yhtenäisyyden on pelätty heikentyvän 

ja integraation ja unionin päätöksenteon vaikeutuvan (Raunio & Tiilikainen 2002, 9).  

2.3.2. Monikielisyys Euroopan unionissa  

Kansainvälinen yhteistyö on nykyään pitkälti monikielistä. Esimerkiksi YK:lla on virallisia 

työkieliä kuusi, OECD:llä ja NATO:lla kaksi. Euroopan unioni on kuitenkin maailman ainoa 

kansainvälinen järjestö, jonka virallisina kielinä ovat sen kaikkien jäsenvaltioiden viralliset 

kielet. (Sunnari 2006, 19.) Virallisia kieliä
3
, eli samalla työkieliä, on vuoden 2007 laajentumi-

sen myötä jo 23 (Euroopan komissio 2011d). Perusteluna monikielisyydelle on se, että EU on 

järjestö, jossa säädetään jäsenvaltioita ja niiden kansalaisia sitovia lakeja. Jokaisen on siis 

saatava tietoa päätöksenteosta sekä voitava asioida unionin kanssa omalla äidinkielellään. 

(Sunnari 2006, 19–20.)  Kieli on tärkeä kansallisen ja persoonallisen identiteetin tunnusmerk-

ki, minkä vuoksi jäsenvaltioiden kielten asettamista samanarvoiseen asemaan on pidetty Eu-

roopan unionissa tärkeänä (Embacher & Zybatow 2005, 181). Euroopan unionissa monikieli-

syydellä tarkoitetaan enemmän kuin vain usean kielen käyttämistä tai dokumenttien painamis-

ta usealla kielellä. Siihen liittyy ajatus kaikkien virallisten kielten yhtäläisistä oikeuksista. 

(Wagner, Bech & Martínez 2002, 1.) Kielellinen ja kulttuurinen moninaisuus onkin hallitseva 

ominaisuus kaikissa Euroopan unionin instituutioissa (Koskinen 2008, 63). Tämä luo laajan 

tarpeen tulkkien ja kääntäjien työlle, sillä EU on maailman suurin tulkkien työllistäjä (Phelan 

2001, 59). Käännöksiä ja tulkkausta eivät kuitenkaan niinkään käytä unionin kansalaiset, vaan 

toimielimien henkilökunta, jäsenmaiden ministeriöt ja delegaatit (Dollerup 2001, 37). Tulk-

kauspalveluista vastaavat Euroopan parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto, 

Euroopan komission tulkkauksen pääosasto sekä Euroopan unionin tuomioistuimen tulkkaus-

osasto (Euroopan unionin portaali 2011b). Tässä tutkielmassa keskityn parlamentissa ja ko-

missiossa tapahtuvaan tulkkaukseen, joten käsittelen seuraavaksi niiden toimintaa ja tulkkaus-

järjestelyjä tarkemmin. 

2.3.3. Tulkkaus Euroopan parlamentissa 

2.3.3.1. Euroopan parlamentin toiminta 

Euroopan unionin kansalaisten valitsema Euroopan parlamentti on Euroopan unionin elin, 

jolla on lainsäädäntövaltaa (Euroopan unioni 2010, 3–4). Kuka tahansa Euroopan unionin 

jäsen voi tulla vaaleilla valituksi Euroopan parlamenttiin. Näin ollen parlamentin jäseniltä ei 

                                                             
3 Euroopan unionin virallisia kieliä ovat vuoden 2012 alussa bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, 

kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, 

tšekki, unkari ja viro (Euroopan komissio 2011d). 
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voida olettaa jonkin yleisesti puhutun kielen erinomaista hallintaa. (Vuorikoski 2004, 74.) 

Jokaisen Euroopan parlamentin jäsenen oikeutena on seurata parlamentissa käytyä keskuste-

lua ja osallistua siihen omalla äidinkielellään (Euroopan parlamentin työjärjestys 2012). Eu-

roopan parlamentissa on tällä hetkellä 736 jäsentä kaikista unionin jäsenmaista. Parlamentti 

kokoontuu sekä Brysselissä että Strasbourgissa. (Euroopan parlamentin Suomen tiedotusosas-

to 2011.) 

Parlamentin työskentely pitää sisällään erilaisia kokousmuotoja. Erityisaloittain jakautuneitten 

valiokuntien kokouksissa valmistellaan parlamentin täysistuntoja (Euroopan unioni 2010, 33). 

Lisäksi parlamentin jäsenet toimivat jossakin parlamentin seitsemästä poliittisesta ryhmästä, 

jotka muodostetaan poliittisten näkemysten mukaan. Poliittisten ryhmien kokouksia pidetään 

ennen täysistuntoäänestyksiä. Niissä ryhmät tarkastelevat valiokuntien laatimia mietintöjä ja 

jättävät niihin tarkistuksia. (Euroopan parlamentti 2011a.) Suurimman, tulkeille haasteelli-

simman työympäristön muodostaa täysistunto. Se pidetään kerran kuukaudessa Strasbourgis-

sa, toisinaan myös Brysselissä. Täysistunnot pitävät sisällään keskustelua valiokuntien val-

mistelemista mietinnöistä sekä äänestyksiä parlamentin näkökannasta näihin asioihin. (Vrt. 

Euroopan unioni 2010, 34.) Täysistuntoihin osallistuu säännöllisesti myös unionin muiden 

elimien edustajia, valtioiden päämiehiä tai muita merkkihenkilöitä (mts. 20–28).  

2.3.3.2. Euroopan parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosasto 

Euroopan parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastossa työskentelee noin 430 

virkamiestulkkia. Lisäksi sen listoilla on 2500 ulkopuolista tulkkia, jotka voivat tarvittaessa 

tulkata parlamentin tarpeisiin. Tulkkausta tarvitaan hyvin moninaisissa viestintätilanteissa: 

täysistunnoissa, valiokuntien ja valtuuskuntien kokouksissa, poliittisten ryhmien kokouksissa 

sekä lehdistötilaisuuksissa. Lisäksi tulkkaus järjestetään Euroopan parlamentin sisäisten pää-

töksentekoelinten, kuten valiokuntien puheenjohtajakokouksen, tapaamisiin. (Euroopan par-

lamentti 2011b.) 

Täysistunnoissa simultaanitulkkaus järjestetään kaikista unionin virallisista kielistä kaikkiin 

muihin virallisiin kieliin. Tämä tarkoittaa sitä, että mahdollisia kieliyhdistelmiä on 506 

(23x22 kieltä). Tavoitteena on, että kaikki tulkit tulkkaavat alkukielestä äidinkieleensä, mutta 

tarvittaessa käytetään reletulkkausta. Muissa tilaisuuksissa kuin täysistunnossa tulkkaus jär-

jestetään tarpeen mukaan. (Euroopan parlamentti 2011b.) Useissa muissa elimissä kuin par-

lamentissa tulkkaus on taattu vain tietyissä kokouksissa ja rajoittuu usein vain tiettyihin kie-

liin (Sunnari 2006, 23).  
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Parlamentissa kieli on poliittista. Se, miten asia sanotaan, on usein yhtä tärkeää kuin mitä siitä 

sanotaan. (Vrt. Vuorikoski 2004, 250.) Parlamentin viestintätilanteet voidaan jakaa sen mu-

kaan, kuinka ennalta suunniteltua näiden tilaisuuksien diskurssi on. Poliittisten ryhmien ta-

paamiset koostuvat usein lähinnä spontaanista puheesta. Toisessa äärilaidassa ovat täysistun-

not, joiden puheenvuorot ovat usein huolella valmisteltuja ja usein myös suoraan paperista 

luettuja. (Mts. 16.) 

2.3.4. Tulkkaus Euroopan komissiossa 

2.3.4.1. Euroopan komission toiminta 

Euroopan komission tehtävänä on edistää Euroopan unionin yleistä etua. Se osallistuu päätök-

sentekomenettelyyn mm. tekemällä ehdotuksia EU:n lainsäädännöksi ja valvomalla, että pe-

russopimukset ja unionin lainsäädäntö pannaan täytäntöön. Euroopan komissio koostuu 27 

jäsenestä eli komissaarista. Kukin komissaari vastaa tietystä EU-politiikan alasta. Komissio 

on vastuussa parlamentille, ja sen päätoimipaikkoina ovat Bryssel ja Luxemburg. Komission 

henkilöstö, johon kuuluvat virkamiehet, juristit, asiantuntijat, kääntäjät, tulkit, sihteerit jne., 

on jaettu eri politiikan aloista vastaaviin pääosastoihin. Käsitteellä ”komissio” voidaan viitata 

komission 27 jäseneen, sen vakituiseen henkilöstöön tai toimielimeen kokonaisuudessaan. 

(Euroopan unionin portaali 2011a.) Tässä työssä sillä tarkoitetaan koko toimielintä. 

2.3.4.2. Tulkkauksen pääosasto 

Yksi Euroopan komission pääosastoista on tulkkauksen pääosasto (DG Interpretation
4
), joka 

tunnetaan yleisesti myös nimellä SCIC
5
. Tulkkauksen pääosastossa työskentelee 600 virka-

miestulkkia, minkä lisäksi sen käytössä on 3000 freelancertulkkia. Se järjestää 50–60 kokous-

ta päivässä, jolloin kokouksia kertyy vuodessa 10 000–11 000.  Komission lisäksi Euroopan 

unionin neuvosto, alueiden komitea, Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, Euroopan investoin-

tipankki sekä jäsenvaltioissa sijaitsevat Euroopan unionin virastot käyttävät tulkkauksen pää-

osaston palveluita. (Tulkkauksen pääosasto 2011.) Konsekutiivitulkkaus mainitaan yhä yh-

deksi tulkkausmuodoksi, mutta todellisuudessa suurin osa tulkkauksesta tapahtuu simultaani-

sesti tulkkauskopista. Myös kuiskaustulkkaus on käytössä. (Dollerup 2001, 40.) Komission 

tulkkauspalvelut ja käännöspalvelut (nykyisin DG Translation
6
) kohotettiin omiksi pääosas-

toikseen vuonna 2002 (Koskinen 2006, 11).  

                                                             
4 Directorate General of Interpretation 
5 Kirjainyhdistelmä SCIC tulee pääosaston aikaisemmasta ranskankielisestä nimestä Service Commun Inter-

prétation-Conférences (Euroopan unionin portaali 2012b). 
6 Directorate General of Translation 
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Komission kokousten diskurssi on harvoin niin poliittista kuin parlamentissa. Sen sijaan asi-

oiden käsittely voi olla hyvinkin teknistä.  Kun parlamentissa tulkki joutuu keskittymään sii-

hen, että hän saa asiasisällön lisäksi välittymään myös sen, miten puhuja on asiansa ilmaissut, 

on komission tulkin haasteena sanaston tarkkuus. Eräs tätä tutkielmaa varten haastateltu Eu-

roopan komission tulkkauksen pääosaston tulkeista kuvaili komission ja parlamentin eroa 

näin: ”Komission tulkit tulkkaa semmosissa teknisissä kokouksissa […] se on kuitenkin vir-

kamiesmäisempää kuin esimerkiksi parlamentin puolella, jossa on kuulemma hyvinkin väri-

kästä kieltä” (Tutkielman haastatteluaineisto).  
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3. Normit tulkin toiminnan ohjaajina 

Tulkkausta koskevat eettiset kysymykset ja tulkin roolin tarkastelu ovat pitkään painottuneet 

ennen kaikkea viittomakielen ja asioimistulkkauksen tutkimukseen. Luottamuksellisuus ja 

puolueettomuus ovat teemoja, joita tulkit joutuvat pohtimaan enemmän esimerkiksi oikeussa-

lissa tai turvapaikanhakuhaastatteluissa. (Vrt. Mikkelson 2000, 50–54.) Kuitenkin, vaikka 

konferenssitulkkauksessa tulkkaustilanne on tulkeille itselleen usein emotionaalisesti etäinen, 

eikä valtasuhteissa ole merkittäviä eroja, joutuu konferenssitulkkikin pohtimaan ajoittain 

työssään tekemiensä ratkaisujen eettisyyttä (Donovan 2011, 124–125). Sotarikosoikeuden-

käynneissä tai kansainvälisissä totuuskomissioissa tulkkaavat konferenssitulkit kohtaavat 

työssään väistämättä eettisiä kysymyksiä (Mikkelson 2000, 54). Myös tulkin näkymättömyys 

ja neutraalius liittyvät läheisesti eettiseen keskusteluun ekvivalenssista, täsmällisyydestä ja 

uskollisuudesta (Torikai 2009, 9). Käsitykset siitä, mikä on hyvää tulkkausta ja mikä on oi-

kein, ovat kristalloituneet selkeimmin ammattijärjestöjen antamiin eettisiin ohjenuoriin (Code 

of Ethics). Esimerkiksi kansainvälisellä konferenssitulkkien ammattijärjestö AIIC:lla on oma 

eettinen koodistonsa (AIIC 2009). 

Tässä luvussa tarkastelen ensin normien tutkimista käännöstieteessä yleisemmin ja erityisesti 

sen siirtymistä tulkkauksen tutkimuksen puolelle viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana. 

Tämän jälkeen keskityn tulkkeja koskevaan näkymättömyyden normiin ja pohdin sen merki-

tystä konferenssitulkkaukselle.   

3.1. Normit käännöstieteessä 

3.1.1. Käännöstoiminnan normit 

Tulkkina toimiminen tarkoittaa sosiaalisessa roolissa toimimista. Tätä toimintaa ohjaavan 

normiston omaksuminen on edellytys sille, että pystyy täyttämään tehtävänsä tavalla, jonka 

yhteisö kokee oikeaksi (vrt. Toury 1995, 53). Jokaisessa yhteisössä on olemassa oikeaa ja 

hyväksyttävää käyttäytymistä koskevaa tietoa, joka tiivistyy normeiksi (Schäffner 1999, 1). 

Normit voidaan siis yleisesti määritellä tietyn yhteisön jakamiksi arvoiksi tai ideoiksi siitä, 

mikä on oikein tai väärin ja miten yhteisön jäsenen tulee eri tilanteissa toimia:  

Norms have long been regarded as the translation of general values or ideas 

shared by a group – as to what is conventionally right and wrong, adequate 

and inadequate – into performance instructions appropriate for and applica-

ble to particular situations, specifying what is prescribed and forbidden, as 

well as what is tolerated and permitted in a certain behavioural dimension. 

(Toury 1999, 14.) 
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Normit ovat sitovia, ja niiden rikkomisesta seuraa yhteisössä yleensä jokin sanktio (Schäffner 

1999, 2). Normi käsitteenä pitääkin aina sisällään sanktion mahdollisuuden, joko aktuaalisen 

tai potentiaalisen. Sanktiot voivat joko kohdistua normeja rikkoneisiin tai positiivisessa muo-

dossaan normeja noudattaviin. (Toury 1999, 16.) Yhteisön jäsenen ei välttämättä tarvitse toi-

mia normien mukaan, vaan yksilö päättää aina, miten toimii. Mikäli toiminnalle ei olisi vaih-

toehtoa, ei normeille olisi tarvetta lainkaan. Sanktiot vaikuttavat siihen, että yksilö valinnan-

vapaudestaan huolimatta pyrkii toimimaan normien mukaisesti. (Mts. 19.)  

Chesterman (2006a, 14) korostaa, että on tärkeää tehdä ero kahden erilaisen tulkinnan välillä. 

Ensinnäkin, normeilla voidaan tarkoittaa taipumusta johonkin tai tyypillistä käyttäytymistä 

tietyssä tilanteessa. Toisen tulkinnan mukaan normeja ei voida määritellä näin yksinkertaises-

ti. (Mts. 14.) Bartsch (1987, 76) määrittelee normit siten, että tietty käyttäytyminen ilmentää 

normia tai sen aiheuttaa jokin normi, kun suurin osa tietyn yhteisön ihmisistä tiettynä aikana 

tietyissä olosuhteissa toimii niin, heidän tulee mielestään toimia niin, ja heitä voidaan oikeute-

tusti kritisoida, mikäli he eivät toimi niin. Tämän tulkinnan mukaan ihmiset toimivat tietyllä 

tavalla, koska normit vaikuttavat heihin. Normit vaikuttavat siis preskriptiivisesti. (Chester-

man 2006a, 14.) 

Toury (1995, 56–58) jaottelee kääntämistä koskevat normit ennakkonormeihin (preliminary 

norms), alkunormeihin (initial norms) ja toimintanormeihin (operational norms). Ennak-

konormit vaikuttavat ennen käännöstapahtumaa tehtäviin ratkaisuihin, kuten mitä tekstilajeja 

tai tekstejä valitaan käännettäviksi ja mitä käännösmenetelmää noudatetaan. Alkunormit sää-

televät käännöstapahtuman suuria linjoja, kuten lähde- tai kohdekulttuurin/-tekstin painotta-

minen. Toimintanormit koskevat käännöstapahtuman aikana tehtäviä ratkaisuja. (Toury 1995, 

56–58.) 

Normit ovat luonteeltaan sosiokulttuurisesti spesifejä; yksi normi ei mitenkään voi käsittää 

kaikkia yhteiskunnan osa-alueita. Sama normi ei myöskään voi päteä kulttuurista riippumatta. 

Normin merkityksen määrittelee se järjestelmä, johon se kuuluu. Vaikka käyttäytyminen voisi 

ulkoisesti vaikuttaa samalta, eroavat niiden taustalla olevat järjestelmät toisistaan kulttuurista 

toiseen siirryttäessä. (Toury 1995, 62.) Kielirajat ylittävään viestintään liittyy aina väistämättä 

kaksi kieltä ja kulttuuria, jolloin myös normijärjestelmiä on kaksi (mts. 56). Normit ovat myös 

epävakaita, muuttuvia. Kääntäjät eivät ole passiivisia näiden muutosten edessä, vaan monet 

heistä vaikuttavat muutosprosessiin. He eivät ole kuitenkaan ainoita. Myös käännöskritiikit, 
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kääntämisen ideologia ja kääntäjiä ja tulkkeja kouluttavat instituutiot vaikuttavat normien 

kehittymiseen. (Toury 1995, 62.) 

Oman käyttäytymisen mukauttaminen alati muuttuviin normeihin ei aina ole helppoa. Usein 

yhteiskunnassa vaikuttaakin rinnakkain kilpailevia kategorioita: hallitsevat normit, edellisen 

normiston rippeet ja uusien normien alut. Tämä monimuotoisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

ettei voitaisi puhua kääntämistä aktiivisesti määrittävistä normeista. Se täytyy vain muistaa 

ottaa huomioon. Jokainen ilmiö, osanen, teksti ja toiminta on kontekstualisoitava. (Toury 

1995, 62–63.) 

3.1.2. Normien tutkiminen käännöstieteessä 

Koska normeja sinällään on mahdotonta tarkastella, tutkimuksen lähtökohtana ovat todisteet 

niiden olemassaolosta. Todisteena voidaan pitää tietynlaista käyttäytymistä tai tällaisen käyt-

täytymisen tuloksena syntyviä tuotoksia. Todisteita kääntämiseen vaikuttavista normeista 

voidaan hakea kahdella tapaa. Normeja voidaan hakea käännöksistä itsestään, mutta myös 

ekstratekstuaalisesti alan toimijoiden lausumista, kritiikeistä jne. On kuitenkin muistettava, 

että tällaiset lausumat voivat olla ristiriidassa tosiasiallisen toiminnan ja sen tulosten kanssa. 

(Toury 1995, 65.) 

Chestermanin (2006a, 16) mukaan normeista voidaan saada todisteita kolmella eri tavalla. 

Ensinnäkin ihmiset perustelevat toimintaansa uskomuslausumuksilla: ”Minun mielestäni ih-

misten pitäisi/ei pitäisi tehdä X, olosuhteiden ollessa ABC”. Tällaisia todisteita normien ole-

massaolosta voidaan saada esimerkiksi alan toimijoiden haastatteluista. Pelkästään uskomus-

lausumien perusteella ei kuitenkaan vielä voida olla varmoja normien olemassa olosta, sillä 

mitä ihmiset sanovat uskovansa ja mitä he todella uskovat sekä mitä he todella tekevät, ovat 

eri asioita. Jos ihmiset eivät toimi tavalla, jolla heidän sanomansa mukaan pitäisi toimia, voi-

daan epäillä, onko normia olemassa lainkaan. Lisäksi jokin kilpaileva normi voi olla vahvem-

pi. (Chesterman 2006a, 16.)  

Myös normia vastaan toimimisen kritisointi viittaa taustalla olevaan normiin. Kritiikki voi 

esiintyä opettajien palautteissa, käännösarvosteluissa, asiakkaiden reaktioissa sekä mahdolli-

sesti myös muiden kääntäjien reaktioissa.  Kritiikki ei kuitenkaan aina synny siksi, että taus-

talla olisi jokin normi, vaan syynä voi olla henkilökohtainen mielipide, kilpailu tai muut hen-

kilökohtaiset syyt. Kolmas keino saada evidenssiä normin olemassa olosta ovat normilausu-

mat. Normilausuma on auktoriteetin antama virallinen ilmoitus normin sisällöstä. Kääntämi-

sen kentän auktoriteeteiksi voidaan laskea opettajat, julkaisijat, kirjallisuuskriitikot, asiakkaat, 
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kulttuuri-instituutit, hallitukset jne. Myös kansainväliset toimijat kuten Euroopan unioni voi-

vat muotoilla kääntäjiään koskevia normeja. Kaikki normit eivät kuitenkaan ole auktoriteetti-

en vahvistamia, vaan normit voivat olla todellisia vain siksi, että suurin osa ihmisistä toimii 

niiden mukaisesti. (Chesterman 2006a, 16–17.)  

3.2. Normit tulkkauksen tutkimuksessa 

Kuten kääntäjään, myös tulkkiin kohdistuu erilaisia normeja. Jos tulkki toimii sääntöjen vas-

taisesti, hän voi saada rangaistuksen toimeksiantajaltaan tai ammattikunnalta. Sanktio voi olla 

moite tai tulevien työmahdollisuuksien menetys. Palkkiona normien mukaisesta toiminnasta 

voidaan pitää työtilaisuuksien kasvua. (Hulkko & Vesanto 1996, 8.) Tässä luvussa esittelen 

ensin normien tutkimisen siirtymistä tulkkauksen tutkimuksen piiriin ja jäsennän tätä osa-

aluetta sitten hieman tarkemmin.  

3.2.1. Tulkkauksen normien tutkimisen haasteet 

Tulkkauksen tutkimuksessa keskustelun normeista avasi 1980-luvun lopussa Miriam Shlesin-

ger (1989), jonka mukaan tulkkauksen luonteesta johtuen yhteisen normiston kehittyminen on 

sen piirissä epätodennäköisempää kuin kääntämisen parissa. Tämä johtuu mm. siitä, että toi-

sin kuin kääntäjät, jotka todennäköisesti ovat laajalti tutustuneet käännöksiin lähde- ja kohde-

kulttuurissaan, eivät tulkit välttämättä ole tutustuneet tulkkeeseen tekstilajina muutoin kuin 

kollegoitaan kuuntelemalla. Avain normien kehittymiseen ovatkin siis tulkkeja kouluttavat 

instituutiot, sillä tietyn kieliparin tulkkeja kouluttaa melko rajallinen joukko opettajia. (Shle-

singer 1989, 112.) 

Tulkkauksen normien tutkiminen voi olla haasteellista myös siksi, että siihen on käytössä vain 

rajallisen kokoinen korpus tekstin ulkoisia muotoiluja (”tee tai älä tee”, tulkin ohjekirjat). Ai-

doista tulkkaustilanteista kerätty aineisto on aina jokseenkin ongelmallista. Laajahkonkin kor-

puksen perusteella tehdyt huomiot normeista voivat koskea vain tiettyä kieliparia tietyssä yh-

teisössä. (Shlesinger 1989, 112–113.) Tämän näkemyksen mukaan yhden kieliparin tulkkien 

tutkiminen yhden instituution, kuten Euroopan unionin, sisällä on siis perusteltua. Shlesinge-

rin (1989) mukaan kieliparisidonnaisten tutkimusten tulosten vertaaminen toisen kieliparin 

vastaaviin auttaa erottelemaan kieliparisidonnaiset normit tulkkaustavasta riippuvista nor-

meista ja mahdollisista universaaleista. Tulkkauksen normien tutkimiseen tuo haasteensa 

myös se, kuinka erotella yksilön tasolla esiintyvät ilmiöt koko alaa kattavista ilmiöistä; mitkä 

ovat yksittäisen tulkin omia mieltymyksiä, mitkä taas laajemmin päteviä normeja. (Shlesinger 

1989, 113.)  
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Vastauksessaan Shlesingerille Harris (1990) huomauttaa, että on luonnollista, että normit ei-

vät ole samoja kaikkialla. Esimerkiksi ammattimaisessa tulkkauksessa selkeänä normina on, 

että tulkki puhuu ensimmäisessä persoonassa tulkatessaan toisen puheenvuoroa. Tämä ei kui-

tenkaan ole luonnostaan itsestään selvää, vaan ne kaksikieliset henkilöt, jotka päätyvät toimi-

maan viestin välittäjänä kahta eri kieltä puhuvan välillä, toimivat usein päinvastaisesti. (Harris 

1990, 115–116; vrt. Knapp-Potthoff & Knapp 1987, 183.) Toisena esimerkkinä normien vaih-

televuudesta eri paikoissa ja tilanteissa on se, tuleeko tulkin tulkata vain A-työkieleensä. Täs-

sä on Harrisin mukaan konferenssitulkkauksessa maantieteellistä vaihtelua Euroopan ja Poh-

jois-Amerikan välillä. Toisaalta esimerkiksi oikeustulkkaustilanteissa olisi hyvin epäkäytän-

nöllistä noudattaa tätä normia, sillä niissä yksi tulkki tulkkaa tavanomaisesti kumpaankin 

suuntaan. Lisäksi tämä olisi vaikea toteuttaa tilanteissa, joissa jonkin kielen A-tulkkeja on 

vain vähän. (Harris 1990, 116–117.) Hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta on Euroopan unio-

ni, jossa moni suomen tulkki työskentelee B-työkieleen päin eli toimii nk. retour-tulkkina (vrt. 

Euroopan komissio 2011b; ks. luku 2.2.1.).  

Shlesinger (1989, 114) toteaa, että tulkkeen tutkiminen on ongelmallista siksi, että tulkkauk-

sen nauhoittaminen kohtaa usein vastustusta. Tietoisuus nauhoittamisesta voi myös vaikuttaa 

tulkin suoritukseen tuomalla lisää psykologista painetta. (Shlesinger 1989, 114.) Tulkki, joka 

tiedostaa olevansa tieteellisen tutkimuksen kohteena, voi toimia tapojensa vastaisesti (Schjol-

dager 2002, 303). Tulkkauksen normeja voidaan kuitenkin tutkia ekstratekstuaalisten lähtei-

den kautta, esimerkiksi tulkkeja haastattelemalla (Gile 1999, 100), mikä on myös tämän tut-

kielman lähestymistapana.  

3.2.2. Tulkkauksen normien jaottelua 

Haasteista huolimatta tulkin toimintaan kohdistuvia normeja on syytä tutkia eri konteksteissa, 

kuten oikeustulkkauksen, liike-elämän tulkkauksen, viittomakielen tulkkauksen ja konferens-

situlkkauksen piirissä (Gile 1999, 99). Normit voivat tarjota hyvinkin joustavan työkalun 

tulkkauksen tutkimukseen (Garzone 2002, 107). Onhan tulkkaus sellaista toimintaa, jonka 

taustalla normien voidaan uskoa vaikuttavan. Myös tulkit tarvitsevat normeja ratkaistakseen 

kohtaamiaan ongelmia hyväksytyllä tavalla. (Schjoldager 2002, 302.) Tulkkeihin kohdistuvat 

normit ovat sisäistettyjä käyttäytymissäädöksiä, jotka ohjaavat tulkkien valintoja niissä erilai-

sissa konteksteissa, joissa he toimivat ja joiden avulla laatustandardien tulisi täyttyä (Garzone 

2002, 110). Suurin ero kääntämiseen verrattuna on, että erityisesti konferenssitulkkauksessa 

monesti kognitiiviset rajoitteet ovat painavin tekijä strategian valinnassa. Tulkkausstrategian 

valintaa voidaan selittää esimerkiksi viiden eri normin avulla. Kaksi niistä on kohdenormeja 
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(target-norms): ”informaation kattavuuden maksimoiminen” ja ”puheen viestinnällisen vaiku-

tuksen maksimoiminen”. Yksi on optimoimisnormi (optimisation norm): ”tulevien häiriöiden 

minimoiminen”, eli valitaan strategia, joka todennäköisimmin aiheuttaa vähiten ongelmia 

puheen muissa vaiheissa. ”Puheen viestinnällisen vaikutuksen maksimoiminen” on puolestaan 

hypernormi. Sille ovat alisteisia normit kuten ”merkityksen välittäminen riittävän selkeästi”, 

”mahdollisesti loukkaavan käännöksen välttäminen”, ”tulkkeen päättäminen mahdollisimman 

nopeasti” tai ”neutraalin kielen käyttäminen tilanteessa, jossa on useita ei-natiiveja kohdekie-

len puhujia”. (Gile 1999, 99.) 

Inghilleri (2003, 251) sen sijaan seuraa Touryn (1995, ks. luku 3.1.1. edellä) luokittelua al-

kunormeihin, ennakkonormeihin ja toimintanormeihin. Tulkkausta koskevat normit voivat 

olla käännöstieteellisiä (translational) tai ei-käännöstieteellisiä (non-translational) (Inghilleri 

2003, 251). Alkunormit vaikuttavat tulkin tekemiin valintoihin lähde- ja kohdekielen vaati-

musten suhteen. Näin ollen alkunormin taustalla on lähde- ja kohdekielten välinen jännite ja 

kulttuurinen tai kielellinen vallan jako. Inghilleri uskoo myös, että käännöstieteellisen normin 

taustalla vaikuttaa lisäksi tilannetta määrittävä ei-käännöstieteellinen normi: Inghillerin esi-

merkissä turvapaikanhakijoiden haastattelujen ja oikeudenkäyntien diskursseihin vaikuttaa 

ennen kaikkea oikeudenkäynnin yksikielisyyden ja yksitulkintaisuuden normi. Esimerkkinä 

ennakkonormista oikeustulkkauksessa Inghilleri käyttää vieraskielisen henkilön oikeutta tulk-

kiin. (Mts. 250–252) Erilaiset taustalla vaikuttavat normit tulevat näkyviksi erityisesti puheen 

tasolla: 

The text is the visible product of the impact of norms on interpreting activity. It 

is the observable site in which norms are adopted, adapted, negotiated and con-

tested – although this process […] can occur at all levels of the interpreting con-

text. (Inghilleri 2003, 255.) 

Tulkkauksen normien syntymistä ja ylläpitämistä edistävät tulkkeja kouluttavat instituutiot, 

kuuluminen tiettyyn yhteisöön tai instituutioon sekä laajemmat kulttuurien- tai kieltenvälistä 

viestintää koskevat uskomukset ja käytännöt. Normit realisoituvat vuorovaikutuksessa tulkki-

en ja asiakkaiden sekä tulkkien ja instituutioiden välillä. (Inghilleri 2003, 255.)  

Normien tutkimisen taustalla on kysymys, vaikuttaako jokin tulkkien omaksuma normisto 

heidän toimintaansa, oli kyseessä sitten tietyn kieliparin tai maan tai vaihtoehtoisesti univer-

saalit normit (Shlesinger 1989, 114). Entä missä määrin tietty instituutio, kuten Euroopan 

unioni, luo oman normistonsa? Marzocchin (2005, 97) mukaan instituutiot vaikuttavat suures-

ti tulkkeja koskeviin normeihin. Esimerkiksi Euroopan unionin monikielisyys on tällainen 
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tulkkausta koskeva institutionaalinen tekijä. Monikielisyys luo tulkkaukselle kontekstin, jossa 

kielet ovat jatkuvasti sidoksissa toisiinsa. Niinpä eri kieliä ja kulttuureja ei voida ajatella toi-

sistaan eristettyinä kokonaisuuksina. Tällä puolestaan on ja tulisi olla vaikutusta tilannetta 

koskeviin normeihin. (Marzocchi 2005, 100.) 

3.3. Näkymättömyyden normi 

Yksi tulkkeihin kohdistuvista alkunormeista on näkymättömyys: hyvä tulkki pysyttelee mah-

dollisimman näkymättömänä (Inghilleri 2003, 259). Tulkin näkymättömyyteen liittyvien vaa-

timusten taustalla lienee se, että tulkkaus koetaan usein haitaksi, sillä ihannetilanteessa kes-

kustelijat kommunikoisivat suoraan toistensa kanssa (Seleskovitch 1978, 112). Tulkin näky-

mättömyys on osa konferenssitulkkauksesta käytyä eettistä keskustelua (Torikai 2009, 9). 

Kurzin (2002, 318) tulkkauksen käyttäjille tekemän kyselyn mukaan viestin merkityksen vas-

taavuutta pidettiin tärkeimpänä laatukriteerinä konferenssitulkkauksessa. Tulkkien odotetaan 

välittävän viesti uskollisesti, täsmällisesti, ilman emotionaalisia tai henkilökohtaisia vaikuttei-

ta. Heidän tulee tuottaa kohdekielinen viesti muuttamatta alkuperäisen tarkoitusta, olla mah-

dollisimman tarkkoja ja säilyttää puolueettomuus ja neutraalius. Täsmällisemmin sanottuna 

tämä tarkoittaa, ettei tulkki tuo esiin omia aiheitaan, vaihda aihetta, esitä kysymyksiä tai mie-

lipidettään tai anna neuvoja. Nämä ovat tarpeellisia vaatimuksia tulkin työlle, mutta ovat joh-

taneet kanava-, ikkuna-, silta- ja puhelinmetaforien kehittymiseen. (Roy 2002, 347.) Nämä 

metaforat painottavat informaation välittämistä teknisestä näkökulmasta; kuten puhelin, on 

tulkkikin vain väline informaation siirtämiseksi (Wadensjö 1998, 8). Erityisesti konferenssi- 

ja oikeustulkkauksessa tulkkiin liitettävät metaforat ovat varjo (engl. ghost, ks. esim. Kopc-

zyński 1994, 191) tai näkymätön osallistuja.  Näin esimerkiksi osallistujien ja viestintätilan-

teen tavoitteet ja vuorovaikutuksen konteksti jäävät tulkin kannalta toissijaisiksi. Tulkki näh-

dään välittäjänä tai kanavana kahden puhujan välillä, mutta tulkki itse ei ole vuorovaikutuk-

sessa kumpaankaan puhujaan. (Angelelli 2004, 20.) Kanava-näkökulmassa puhe nähdään mo-

nologisena, jolloin puhuja irrotetaan vuorovaikutuksellisesta kontekstistaan ja siirretään sosi-

aaliseen tyhjiöön (Wadensjö 1998, 8; vrt. luku 2.1.). Kun tähän näkökulmaan tulkista erään-

laisena kanavana yhdistetään ajatus viestin läpinäkymättömyydestä, syntyy mielikuva tulkin 

näkymättömyydestä. 

3.3.1. Viestin läpinäkyvyys 

Näkymättömyyden taustalla on paitsi käsitys tulkista pelkkänä sanojen kääntäjänä, myös mie-

likuva viestistä jonakin läpinäkyvänä ja yksiselitteisenä. Näkymättömyys ja läpinäkyvyys 

eivät siis välttämättä tarkoita samaa asiaa (Torikai 2009, 150). Kääntäjän näkymättömyyttä ja 
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käännöksen läpinäkyvyyttä tutkinut Venuti (1995) toteaa, että läpinäkyvä käännös vaikuttaa 

siltä, ettei se olisikaan käännös, vaan itse alkuperäinen teksti (Venuti 1995, 1). Läpinäkyvyy-

den illuusio syntyy sujuvasta tekstistä, jonka taustalla on kääntäjän pyrkimys luoda mahdolli-

simman luettava käännös kielellisiä ja tyylillisiä epätavanomaisuuksia välttämällä ja tuoda 

tekstiin mahdollisimman täsmällisiä merkityksiä. (Mts. 1).  

Myös oikeustulkkeja analysoitaessa on havaittu, että noudattaessaan näkymättömyyden nor-

mia tulkit välttivät selvittämästä sanojen mahdollisia eri merkityksiä asiakkaidensa kanssa 

(Inghilleri 2003, 259). Sanat eivät kuitenkaan ole niin yksiselitteisiä. Niiden muodostama kieli 

ei ole neutraalia tai persoonatonta, eivätkä sanat synny tyhjiössä. Ne elävät ihmisten puheessa, 

ja niitä värittävät myös puhujien intentiot ja sanojen potentiaalisuus. (Diriker 2004, 22; vrt. 

luku 2.1.). Läpinäkyvyyden illuusio siis naamioi käännetyn (tai tulkatun) tekstin semanttisesti 

täysin samaksi, vaikka todellisuudessa siihen liittyy aina kääntäjän tekemiä tulkintoja sekä 

kohdekielen ja -kulttuurin arvoja (vrt. Venuti 1995, 21). Dean & Pollard (2011, 167) esittävät, 

että mikäli tulkki pyrkii äärimmilleen noudattamaan läpinäkyvyyden ihannetta, saattaa hän 

pitäytyä puuttumasta tilanteeseen vaikka se olisikin tarpeen, mikä voi johtaa esimerkiksi lää-

kärin tekemään jonkin virheen.  

3.3.2. Näkymättömästä näkyväksi 

Tulkin näkymättömyys lienee yksi tulkkien vahvimmin painottamista arvoista (Dean & Pol-

lard 2011, 167). Yksi syy vahvaan näkymättömyyden ihanteeseen ja tulkkien itsensä sitoutu-

miseen siihen voi olla se, että siten tulkki ei ole vastuussa viestinnän lopputuloksesta, vaikka 

tulkit voivatkin vaikuttaa siihen merkittävästi. Näkymättömyys luo myös luottamusta. (Ange-

lelli 2004, 21.) Ajoittain tulkki kuitenkin ylittää pelkän kielenvaihdon rajat. Tulkki tulee nä-

kyväksi, kun hän auttaa osallistujia ymmärtämään termien tai konseptien merkityksiä, muo-

dostaa kielellisiä ja kulttuurisia eroja yhdistäviä siltoja, ohjaa viestinnän etenemistä, ja erityi-

sesti silloin, kun hän asettuu toisen osapuolen puolelle. (Angelelli 2004, 5.) Angelelli ei pidä 

tulkin näkyvyyttä pelkästään viestintään puuttumisena, vaan merkkinä siitä, että tulkki tuo 

tilanteeseen sosiaalisen taustansa; ikänsä, kansalaisuutensa, kansallisuutensa, rotunsa, solidaa-

risuutensa paikalla olevia ihmisiä kohtaan, sukupuolensa, sosioekonomisen asemansa ja sen 

hetkisen tunnetilansa (ks. kuva 2 s. 28). Kuten viestintätilanteen muut osapuolet, myös tulkin 

sosiaalinen tausta vaikuttaa häneen kaikilla kontekstin tasoilla. (Angelelli 2004, 29.) Euroo-

passa rodulla ei tosin liene niin merkittävää asemaa kuin angloamerikkalaisessa kontekstissa. 
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KUVA 2. Keskustelukumppaneiden taustojen vaikutus viestintätilanteeseen (Angelelli 2004, 

30)
7
. 

Tulkkaustilanteen konteksti vaikuttaa merkittävästi siihen, minkälaisena tulkki pitää omaa 

näkyvyyttään. Tulkit, joiden tulkkaamien tilanteiden viestintä on yksisuuntaista, arvioivat 

näkyvyytensä pienemmäksi kuin dialogitilanteissa tulkkaavat tulkit. (Angelelli 2004, 83.) 

Tulkin näkymättömyyttä käsittelevä tutkimus kuitenkin osoitti, että vaikka konferenssitulkit 

pitävätkin itseään näkymättömämpinä verrattuna oikeus- ja asioimistulkkeihin, he eivät kui-

tenkaan pidä itseään täysin näkymättöminä (Angelelli 2004, 71). Itse asiassa, kontekstista 

riippumatta, tulkit pitävät Angelellin mukaan itseään aina jossakin määrin näkyvinä (mts. 98). 

Sen sijaan Pöchhackerin ja Zwischenbergerin (2010) AIIC:lle tekemän tutkimuksen mukaan 

tulkit suhtautuvat suurella konsensuksella ammattisäännöstöjen esittämiin vaatimuksiin nä-

kymättömyydestä ja neutraaliudesta. Näiden vaatimusten kanssa ei kuitenkaan pidetty ristirii-

                                                             
7 Kuvan tekstien suomennos RU. 
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taisena sitä, että tulkki täydentää aukkoja tai vähentää ei-intentionaalisia toistoja. Lisäksi tul-

kin ikä vaikuttaa tämän tutkimuksen perusteella siihen, kuinka valmis hän on puuttumaan 

alkuperäiseen puheeseen. Kokeneemmat ja iäkkäämmät tulkit kokivat nuoria ja kokemattomia 

enemmän tyylin lieventämisen, sisällön selventämisen tai muiden muutosten tekemisen mah-

dolliseksi. (Pöchhacker & Zwischenberger 2010.) Iän vaikutus ei kuitenkaan näyttäisi olevan 

näin yksiselitteinen, sillä siitä on saatu myös vastakkaisia tutkimustuloksia (vrt. Angelelli 

2004, 69). 

Kermit (2007, 243) toteaa, että näkymättömyyttä ei saa ymmärtää kirjaimellisesti. Sillä ei 

tarkoiteta sitä, että tulkki yrittää sulautua seinään ja kadota paikalta. Näkymättömyys tulee 

ymmärtää metaforana, jolla pyritään kuvaamaan, miten tulkkaus onnistuu parhaiten; kuulija 

unohtaa, että hänen ja puhujan välissä on tulkki tai keskustelun osapuolille syntyy illuusio 

siitä, että he viestivät keskenään samalla kielellä. Illuusio kuitenkin rikkoontuu varsinkin sil-

loin, kun tulkkauksen käyttäjä ei voi luottaa tulkin luottamuksellisuuteen, jos tulkki ilmaisee 

omia mielipiteitään ja jos tulkki ei tulkkaa kaikkea sanottua. (Kermit 2007, 243.) Aina kuulija 

ei kuitenkaan voi huomata tätä. Lisäksi on muistettava, että tulke on aina tulkin tekemä tulkin-

ta alkuperäisestä puheenvuorosta. Ei siis välttämättä ole ongelmatonta, että keskustelukump-

panit unohtavat viestivänsä tulkin välityksellä. 

Leinonen (2007, 234) esittää, että ensimmäisessä persoonassa puhuminen vahvistaa illuusiota 

tulkin näkymättömyydestä, puolueettomuudesta ja neutraaliudesta. Käyttämällä ensimmäistä 

persoonaa tulkki asettuu puhujan asemaan, mikä vahvistaa uskollisuutta puhujalle. Tämän 

ensimmäisessä persoonassa puhumisen normin mukaisesti tulkki kertoo kuulijalle eksplisiitt i-

sesti, milloin viesti tulee suoraan tulkilta käyttämällä itsestään kolmatta persoonaa (esim. 

”tulkki ei kuule, koska mikrofoni ei ole päällä”). (Gile 2009, 34.) Tulkeilla on kuitenkin ha-

vaittu olevan taipumus siirtyä viittaamaan puhujaan kolmannessa persoonassa silloin, kun 

puheen sisältö on täydellisessä ristiriidassa omien mielipiteiden kanssa (ks. esim. Donovan 

2011, 119). Myös Diriker (2004, 93) havaitsi, että tulkit viittasivat itseensä usein ensimmäi-

sessä persoonassa, esimerkiksi korjatessaan omia virheitään tai kehottaessaan puhujia käyttä-

mään mikrofonia, jotta tulkkaus olisi mahdollista. Viittaamalla puhujaan kolmannessa per-

soonassa, tulkki tekee rajan itsensä ja puhujan välille (mts. 93). 

Tässä työssä tulkin ajatellaan liikkuvan pois näkymättömästä roolistaan silloin, kun hän tekee 

omaa toimintaansa näkyväksi. Näkymättömyys tarkoittaa illuusiota siitä, että puhujat viestisi-

vät suoraan keskenään, ilman tulkkia. Kun tulkki tulee näkyväksi, illuusio särkyy. Tulkin nä-
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kyvyyttä tai näkymättömyyttä voidaan tarkastella vuorovaikutuksen eri tasoilla. Välittömim-

millään näkymättömyyden normi koskettaa viestintätilanteen osapuolten välistä vuorovaiku-

tusta, mutta myös sitä, mikä on yksilön tai ryhmän asema tietyssä instituutiossa (Angelelli 

2004, 27–28). Siihen, miten näkyvyyteen suhtaudutaan, vaikuttavat myös yksilön asema yh-

teiskunnassa ja ne uskomukset, joita yksilöön kohdistuu (mts. 28). Jotta tulkkien käsityksiä 

omasta näkyvyydestään tai näkymättömyydestään voidaan tarkastella, heidät on liitettävä 

osaksi kontekstia paitsi jokaisen yksittäisen kokouksen viestinnän tasolla, myös instituution, 

Euroopan unionin, ja yleisemmin yhteiskunnan tasolla. Luvussa 5 analyysi keskittyy tarkaste-

lemaan niitä tilanteita, jolloin tulkki tulee näkyväksi osana interpersonaalista kontekstia.. 

Taustalla vaikuttavat kuitenkin myös institutionaalinen ja yhteiskunnallinen konteksti (vrt. 

luku 2.1.).  
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4. Aineiston esittely 

Tutkielman aineisto on kerätty haastattelemalla kuutta Euroopan parlamentissa ja/tai komissi-

ossa työskentelevää suomen kielen tulkkia, joilla jokaisella on yhtenä C-työkielenä saksa. 

Haastattelu valikoitui aineistonkeruumenetelmäksi muun muassa siksi, että toimivana keinona 

tutkia normeja pidetään niiden ihmisten haastattelua, joita normit koskevat (vrt. Gile 1999, 

100; ks. myös luku 3.2.1.).  

4.1. Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ennen kaikkea sen tähden, että se antaa tilaa haas-

tateltavan omalle äänelle (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2011, 48). Teemahaastattelu on puolistruk-

turoitu haastattelumuoto, joka etenee yksityiskohtaisten kysymysten sijaan tiettyjen keskeis-

ten teemojen varassa. Puolistrukturoiduille haastatteluille on myös ominaista, että jokin haas-

tattelun näkökohta on ennalta määrätty, mutta ei kaikkia. (Mts. 48.) Esimerkiksi vastauksia ei 

yleensä ole sidottu vastausvaihtoehtoihin, vaan haastateltavat voivat vastata vapaamuotoisesti 

(Eskola & Suoranta 1998, 87). Myös kysymysten järjestystä, muotoilua ja laajuutta voidaan 

muuttaa (Robson 1993, 231; ks. myös Hirsjärvi & Hurme 2011, 48).  

Haastatteluun liittyy myös joitakin ongelmia, jotka on tutkimuksessa otettava huomioon. En-

sinnäkin haastatteluaineisto on aina konteksti- ja tilannesidonnainen. Tutkittavat saattavat 

haastattelutilanteessa puhua toisin kuin jossakin muussa tilanteessa. Haastateltava saattaa 

myös kokea tilanteen uhkaavaksi tai pyrkiä antamaan sosiaalisesti suotavia vastauksia. (Hirs-

järvi, Remes & Sajavaara 2003, 193–194.) Myös tässä tutkielmassa on syytä ottaa huomioon 

se, että haastateltavat saattavat pyrkiä antamaan tulkkausta koskevien normien mukaisia vas-

tauksia. 

Haastatteluaineistoon liittyy aina myös eettisiä kysymyksiä. Laadullisesta tutkimuksesta käy-

dystä eettisestä keskustelusta suuri osa käsittelee tutkittavien henkilöiden suojaa. Tiedot on 

järjestettävä tutkimuksessa siten, että osallistujien nimettömyys on taattu. (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 131.) Tämän vuoksi en ole aineistoesimerkeissä eritellyt haastateltavia minkäänlaisin 

tunnuksin. Myös eräs haastateltavista esitti tämän toiveen. Koska tutkimuksen kohteena oleva 

ryhmä on pienehkö, en nimettömyyden takaamiseksi ole myöskään maininnut, mistä yliopis-

tosta tulkit ovat valmistuneet tai mitä muita työkieliä heillä on Euroopan unionissa saksan ja 

suomen lisäksi. Asia on otettava huomioon myös haastattelunauhojen mahdollista jatkokäyt-

töä harkittaessa. Tutkittavan suojaan kuuluu myös se, että tutkimustietojen on oltava luotta-
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muksellisia, eli niitä ei luovuteta ulkopuolisille tai käytetä muuhun kuin luvattuun tarkoituk-

seen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 131).  

4.2. Haastatteluaineiston kuvaus 

Helmikuussa 2011 valmistunutta seminaarityötä varten tein pilottihaastattelut, yhden sähkö-

postitse ja yhden kasvotusten. Seminaarityöstä kertyneiden kokemusten perusteella tämän 

tutkielman haastattelumalliksi valikoitui kasvokkain pidetty teemahaastattelu. Haastateltavat 

löytyivät pääasiallisesti kollegoilta kyselemällä ja liiton sähköpostilistalle lähetetyn kyselyn 

avulla. Haastattelut toteutettiin 14.12.2010–6.5.2011 välisenä aikana Tampereella ja pääkau-

punkiseudulla. Haastattelupaikat valikoituivat tilanteen mukaan, ja tilana oli joko Tampereen 

yliopiston ryhmätyöhuone, ravintola, neuvotteluhuone tai haastateltavan koti. Ennen jokaista 

haastattelua lähetin haastateltavalle sähköpostitse tiedoksi haastattelun yleiset teemat, joita 

olivat tulkin näkyvyys, tilannetekijöiden vaikutus tulkkaukseen ja tulkkauskopin muodosta-

mat haasteet viestinnälle. Jokainen haastattelu toteutettiin suunnilleen samojen kysymysten 

avulla (ks. liite).  Kahdessa haastattelussa haastattelupaikan häly tai muut henkilöt keskeytti-

vät haastattelun hetkeksi, mutta kumpaakin haastattelua pystyttiin jatkamaan ongelmitta. 

Kaikki haastattelut tallennettiin digitaaliseen muotoon. Lyhyin haastattelunauha on pituudel-

taan noin 34 minuuttia, pisin noin 67 minuuttia.  

Jokaisella haastatellulla tulkilla on C-työkielenään saksa eli he tulkkaavat saksasta suomeen. 

Heillä on kahdesta neljään C-työkieltä ja yksi heistä toimii myös retour-tulkkina. Viisi haasta-

teltua työskentelee freelancerina sekä parlamentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosas-

tossa että komission tulkkauksen pääosastossa. Yksi heistä on komission tulkkauksen pää-

osaston virkamiestulkki. Haastatelluista viisi on naisia ja yksi mies. Heillä jokaisella on joko 

maisterin tutkinto suomalaisesta tai ulkomaalaisesta yliopistosta käännöstieteen opinnoista tai 

diplomikielenkääntäjän tutkinto suomalaisesta kieli-instituutista. Kolme tulkkia on osallistu-

nut myös muuhun tulkkauskoulutukseen, kuten Euroopan parlamentin järjestämälle tulkkihar-

joittelijakurssille tai Suomessa pidettyyn konferenssitulkkien erikoistumiskoulutukseen
8
. Tau-

lukossa 1 (ks. s. 33) on eritelty, missä Euroopan unionin elimissä he työskentelevät (parla-

mentin tulkkaus- ja konferenssitoiminnan pääosastossa vai komission tulkkauksen pääosas-

tossa eli SCIC:ssä) ja minkälaisessa työsuhteessa tulkit ovat Euroopan unioniin. Tunnukset 

T1-T6 viittaavat haastateltuihin tulkkeihin siinä järjestyksessä, missä haastattelut toteutettiin.  

                                                             
8 Konferenssitulkkien erikoistumiskoulutusta on viimeisimpänä tarjonnut Turun yliopisto. Koulutus on kuitenkin 

rahoituksen puutteessa toistaiseksi lopetettu, mitä mm. Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (2011) on kritisoinut. 

Turun Sanomien (2011) mukaan myös Euroopan komissio on ilmaissut huolensa suomen kielen tulkkien koulu-

tuksen vähentymisestä. 
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Informantti Työsuhde Parlamentti SCIC  

T1 freelancer kyllä kyllä  

T2 virkamies ei kyllä  

T3 freelancer kyllä kyllä  

T4 nyt freelancer, aiemmin virkamies kyllä kyllä  

T5 freelancer kyllä kyllä  

T6 freelancer kyllä kyllä  

TAULUKKO 1. Haastateltavien työsuhde Euroopan unioniin. 

Haastattelujen jälkeen litteroin nauhat sanatarkasti merkiten myös selkeimmät tauot, naurah-

dukset ja yskähdykset. Tämän jälkeen poistin haastattelijan myötäilevät, haastateltavan pu-

heen kanssa päällekkäin menevät äännähdykset kuten niin, hmm, mm, aivan, joo. Tämä hel-

pottaa haastateltavien vastausten lukemista ja analysointia. Muut omat puheenvuoroni, myös 

haastateltavan puheen kanssa päällekkäin sanotut kommentit, olen jättänyt tekstiin. Litteroitua 

materiaalia kertyi 94 docx-muodossa olevaa sivua.  

Haastatteluista esiin nostetuissa esimerkeissä (.) merkitsee selkeää taukoa. Nauru, naurahduk-

set ja yskähdykset on merkitty sulkeisiin, esimerkiksi (nauraa). Kesken jäänyt sana on merkit-

ty katkoviivalla, esimerkiksi san-. Haastateltava on merkitty tunnuksella T. Haastattelijan pu-

heenvuorot tunnistaa lyhenteestä H. 
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5. Näkymättömyyden normi Euroopan unionissa 

Haastatteluilla keräämästäni aineistosta lähdin hakemaan vastauksia johdannossa esittämiini 

kysymyksiin: Minkälaisissa tilanteissa tulkit kertoivat tulevansa näkyviksi? Minkälaisia tilan-

teita näkymättömyyden normi puolestaan määrittää tarkimmin? Millä tavoin Euroopan 

unionissa vahvistetaan näkymättömyyden normia? Entä minkälainen vaikutus tulkkauskopilla 

on simultaanitulkin näkymättömyyteen?  

Haastatteluissa tulkit arvioivat omaa näkyvyyttään viidessä erilaisessa tulkkaukseen liittyväs-

sä tilanteessa. Näitä tilanteita koskevat näkökulmat asetettiin analyysissä jatkumolle, jonka 

toisessa päässä on täydellinen näkymättömyys ja joka etenee siitä kohti aina vain näkyvämpää 

tulkkia. Näkökulmista muodostui kolme yläkategoriaa, jotka peilaavat suhtautumista näky-

mättömyyteen. Nämä positiot ovat: ”tulkki ei saa näkyä”, ”tulkki saa näkyä rajoitetusti” tai 

”tulkki saa näkyä”. Kun tarkastellaan, missä tilanteissa mikin kategoria painottuu, voidaan 

selvittää, miksi tulkki joissakin tilanteissa toimii näkymättömyyden normin mukaisesti ja jois-

sakin taas muuttuu näkyvämmäksi toimijaksi viestintätilanteessa. Tämän analyysivaiheen 

tulokset esittelen luvussa 5.1. 

Analyysistä on rajattu pois ne tapaukset, joissa viestintätilanteen muut osapuolet, eli puhuja 

tai kuulijat, viittaavat tulkkaukseen sanallisesti tai nonverbaalisti. Perusteluna tälle rajaukselle 

on se, että tavoitteena on tarkastella tulkkien itsensä toimintaa näkymättömyyden kannalta. 

Tulkkaus voi toki olla tilanteessa myös muuten esillä, esimerkiksi silloin kun tilanteen muut 

osapuolet viittaavat puheessaan tulkkeihin tai tulkkaukseen. Näkyvyyttä voidaan tutkia myös 

yleisemmin instituution tasolla, esimerkiksi pohtimalla instituution suhtautumista tulkkeihin. 

Sen yksityiskohtaiseen tarkasteluun ei tässä työssä ole kuitenkaan mahdollisuuksia. Sen sijaan 

pyrin antamaan tilaa aineistosta esiin nousseille esimerkeille siitä, miten Euroopan unionin 

parlamentin ja komission tulkkauksesta vastaavat pääosastot viestivät tulkeille normeista. 

Tämä auttaa osaltaan kontekstualisoimaan tulkkausta paitsi viestintätilanteen välittömälle, 

interpersonaaliselle tasolle, myös osaksi instituutiota. Tätä kysymystä lähestyn tarkemmin 

luvussa 5.2.  

Aineisto tarjoaa mahdollisuuden pohtia myös sitä, mikä vaikutus tulkkauskopilla on simul-

taanitulkin näkyvyydelle. Tätä kautta voidaan syventää ymmärrystä siitä, kokevatko tulkit 

olevansa osa vuorovaikutustilannetta vai eivät. Näkemyksiin siitä, onko tulkkauskoppi vies-

tinnästä eristävä tekijä vai viestinnän tosiasiallinen mahdollistaja, palaan luvussa 5.3.   
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5.1. Näkymättömyyden monet asteet 

Aineistossa esiintyy kolmea eri positiota, jotka kuvaavat haastateltavien suhtautumista tulkin 

näkymättömyyteen: ”tulkki ei saa näkyä”, ”tulkki saa näkyä rajoitetusti” ja ”tulkki saa nä-

kyä”. Haastateltavien positiot vaihtelivat tilanteesta toiseen, joten yhden tulkin suhtautuminen 

näkymättömyyteen riippui tilanteesta, osalla enemmän, osalla vähemmän. Tulkin näkymättö-

myyteen suhtautuvia positioita esiintyi aineistossa viiden eri ilmiön yhteydessä. Näitä olivat 

tulkin tekemät lievennykset, jolloin alkuperäisen viestin voimakkuus, sanavalinnat tai rekiste-

ri muuttuvat tulkkeessa neutraalimmiksi, tulkin viittaaminen tulkkiin tai tulkkaukseen sanalli-

sesti tulkkauksen aikana, tulkin tekemät poistot, tulkin kuuluminen muutoin tulkkeessa esi-

merkiksi prosodian tasolla, sekä tulkin tekemät lisäykset. Kuvassa 3 nämä ilmiöt on asetettu 

janalle sen mukaan, mikä positio niissä on painottunut. 

KUVA 3. Tulkkien positioiden painottuminen. 

Yhden position painottuminen tietyn ilmiön yhteydessä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

muita positioita olisi esiintynyt. Päinvastoin, huomionarvoista on se, etteivät haastateltavien 

positiot näkymättömyydestä minkään tarkastellun ilmiön yhteydessä olleet täysin yhteneväi-

siä. Kaikkia positioita liitettiin lähes kaikkiin ilmiöihin. Poikkeuksen tästä muodostavat lisä-

ykset, joista yksikään haastateltavista ei ilmaissut täysin ehdotonta positiota ”tulkki ei saa 

näkyä”. Lisäyksissä painottuukin eniten näkymättömyyteen sallivimmin suhtautuva positio: 

seitsemästä lisäyksiä koskevasta vastauksesta ”tulkki saa näkyä” -position mukaisia oli viisi ja 

”tulkki saa näkyä rajoitetusti” -position mukaisia kaksi. Tulkin kuuluminen muuten tulkkees-

sa, esimerkiksi tulkin äänessä tai sanavalinnoissa, oli toinen ilmiö, jossa näkyvyyteen suhtau-

duttiin enimmäkseen sallivasti. ”Tulkki saa näkyä” -positiota edusti kahdeksan kommenttia 

kahdestatoista. ”Tulkki saa näkyä rajoitetusti” oli tämän ilmiön yhteydessä vähäinen positio, 

sillä sitä edusti vain yksi kommentti. ”Tulkki ei saa näkyä” -positiota tukevia kommentteja oli 

kolme. 

   

  

                                                          

Lievennykset               Viittaukset                 Poistot                       Prosodia, sanasto     Lisäykset 

”Tulkki ei saa 

näkyä.” 

”Tulkki saa näkyä rajoitetusti.” ”Tulkki saa  

näkyä.” 
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Tulkin tekemät poistot sekä tulkin viittaaminen tulkkiin tai tulkkaukseen sanallisesti olivat 

ilmiöitä, jotka asettuivat näkymättömyyden ja näkyvyyden ääripäiden keskivaiheille. Poistois-

ta kysyttäessä ”tulkki saa näkyä” -positiota viestivät neljä kommenttia kahdeksasta. ”Tulkki 

saa näkyä rajoitetusti” -positio esiintyi aineistossa tämän ilmiön yhteydessä kolme kertaa, 

”tulkki ei saa näkyä” -positio puolestaan kerran. Poistojen tapauksessa niiden jossain määrin 

hyväksyvän suhtautumisen taustalla lienee simultaanitulkkauksen aikapaineisuus, jolloin 

tulkki joutuu väistämättä jättämään asioita pois. Tulkkaukseen sanallisesti viittaamisessa pai-

nottui näkemys, jonka mukaan tulkki saa näkyä rajoitetusti: tämä positio esiintyi aineistossa 

neljä kertaa. ”Tulkki saa näkyä” -positio esiintyi kaksi kertaa, samoin positio, jonka mukaan 

tulkki ei saa näkyä. 

Tulkin näkyvyys torjuttiin selkeimmin kysyttäessä tulkin tekemistä lievennyksistä, siis viestin 

voimakkuuden neutralisoinnista. Erityisen merkittävä tämä kysymys on parlamentin poliitti-

sessa kontekstissa, mutta myös vain komissiolle tulkkaava haastateltava teki rajan kulttuuri-

siin lievennyksiin. Puolet lievennyksiin liittyvistä kommenteista edusti positiota, jonka mu-

kaan ”tulkki ei saa näkyä”. ”Tulkki saa näkyä rajoitetusti” -positiota edusti kaksi kommenttia 

kuudesta, kun taas sallivinta positiota edusti vain yksi kommentti kuudesta. 

5.1.1. Tulkin tekemät lievennykset 

Torjuvimmin haastateltavat suhtautuivat siis tulkin tekemiin lievennyksiin. Kun tulkki tekee 

lievennyksen, hän muuttaa kielen rekisteriä neutraalimmaksi. Kolme kuudesta lievennyksiin 

liittyvästä näkökulmasta edusti positiota, jonka mukaan ”tulkki ei saa näkyä”. Tämän position 

alakategoriat ovat ei lievennyksiä ja mahdollisimman vähän lievennyksiä. Kulttuuristen lie-

vennysten tekemistä puolsi kaksi kommenttia. Nämä kuuluvat positioon ”tulkki saa näkyä 

rajoitetusti”. Sallivinta positiota, ”tulkki saa näkyä”, edusti vain yksi näkökulma, joka puolsi 

tyylillisten lievennysten tekemistä. Näkökulmat asettuvat näkymättömyyden ja näkyvyyden 

väliselle janalle seuraavasti: ei lievennyksiä – mahdollisimman vähän lievennyksiä – kulttuu-

rinen lievennys – tyylillinen lievennys. 

Osa haastateltavista torjui siis lievennysten teon voimakkaasti. Osa puolestaan piti niitä hy-

väksyttävinä, jos viestillä olisi suomenkieliseen kuulijaan muutoin erilainen vaikutus kuin 

lähdekieliseen kuulijaan. Aineistossa esiintyi myös esimerkkejä tilanteista, joissa tulkin omat 

tuntemukset vaikuttivat lievennysten tekoon. 

Lievennyksiin liittyy keskustelu parlamentin ja komission eroista. Parlamentissa kieli on 

usein paljon värikkäämpää ja aiheet tunteita herättävämpiä kuin komissiossa, jolloin tulkitkin 



37 

 

joutuvat pohtimaan eettisiä kysymyksiä useammin. Tällaisissa tilanteissa tulkin on osattava 

reflektoida omia tuntemuksiaan käsiteltävistä aiheista, sillä tulkattavana saattaa olla hyvinkin 

paljon oman henkilökohtaisen näkökulman vastaisia mielipiteitä. Aineistossa painottui myös 

se, että tulkin on oltava varma, että hän on ymmärtänyt vahvat ilmaisut oikein: lähdekielistä 

voimakkaamman ilmaisun käyttöä pidettiin hyvin epäonnistuneena ratkaisuna. 

Esimerkissä 1 haastateltava kertoo, että ei tee lievennyksiä, ainakaan tietoisesti. Hän ei ota 

puhujien voimakasta kielenkäyttöä omaksi ongelmakseen. Käsiteltävä asia pysyy hänelle siis 

etäisenä, eikä hän muodosta siitä sellaista näkökantaa, joka toisi hänen omat reaktionsa pin-

nalle ja johtaisi sitä kautta tekemään lievennyksiä puhujan viestiin.  

Esimerkki 1. 

H: aivan totaa mites oisko sitte semmosta tilannetta missä ää oisit jotenki loiventanu sitä 

mitä puhuja on sanonut tai et sei oo niinku yhtä voimakas ilmasu tai 

T: no en tietosesti ainakaan että kyllä mä yritän aina sanoo sillä tavalla niinkun siis jäl-

leen olettaen että ymmärrän ja että että niinku löydän sen oikeen sävyn tavallaan että 

kyllä mä niinku (.) oon sitä mieltä että että ne on ne puhujat jotka puhuu ja että jos ne 

päättää kiroilla tai haukkuu toisiaan niin sitten mä niinku yritän vaan kertoa mahdolli-

simman hyvin sen että (naurahtaa) mitä ne sanoo että se ei niinku oo mun ongelma ja ja 

tota jotkut käyttää aika värikästäki kieltä ja sitä on toisaalta sitte myöski niinku hauska 

tulkata että että jos vaikka kutsutaan sarkozya kääpiöks ja ja tämmöst (naurahtaa) 

Esimerkissä 2 haastateltava kertoo tekevänsä mahdollisimman vähän lievennyksiä, sillä kuuli-

jalla on oikeus tietää, mikäli häntä on loukattu tai salissa on sanottu jotakin äärimmäistä. Tul-

kin tehtävä ei ole arvioida, onko jokin äärimmäinen mielipide tärkeä tai pystyykö sen sano-

maan ääneen, vaan mielipiteiden merkityksen arvioi kuulija. Esimerkissä ilmenee myös, että 

Euroopan unionissa välitettiin juuri lievennyksiin liittyviä normeja harjoittelukursseilla ja 

kokeneemmilta kollegoilta oppimalla. Palaan tähän aiheeseen luvussa 5.2. Esimerkin 2 haas-

tateltavalla on siinä mielessä sama näkökanta kuin esimerkin 1 tulkilla, että tulkin tehtävä ei 

ole reagoida viestin sisältöön, vaan välittää se sellaisenaan.   

Esimerkki 2. 

T: yks edesmennyt hollantilainen kollega joka työskenteli saksan kopissa anto meille 

sillon harjottelijakurssilla sellasen ohjeen että (.) puhuja miinus kymmenen prosenttia 

on se maksimi jonka sitä vaikutusta sais muuttaa koska on myös outoa jos jotakuta lou-

kataan se ei välity tulkkauksessa ja hän ei siihen mitenkään reagoi hänen pitää saada tie-

tää mitä hänestä tai hänelle sanottiin tai muuten sanottiin loukkaavasti (.) just esimer-

kiks jotkut toisen maailmansodan tekojen kieltämisethän ei oo henkilökohtainen louk-
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kaus mut on kuitenki loukkaus niitäki saattaa tulla esille amm (.) ja se on mun mielestä 

ihan ok ohje [...] siihen toinen vanhempi kollega [...] sano että (.) nimenomaan ääriryh-

mät ja äärimmäiset mielipiteet on syytä tulkata tarkasti jotta muutkin ymmärtää miten 

vaarallisia ne on et jos niissä lähtee pehmentelemään niin sillonhan tavallaan (.) vähätte-

lee sitä mitä se voi olla muiden mielestä eihän se oo meidän tehtävä arvioida jonkin lau-

sunnon henkilön tai ilmiön vaarallisuutta ja reagoida siihen vaan mehän välitetään se 

viesti piste 

Aineistosta nousevat esiin myös kulttuuriset lievennykset. Niitä tehdään silloin, kun viestin 

vaikutus suomalaiseen puhujaan voisi muutoin vääristyä. Suomeksi esimerkiksi kohteliaisuus 

on perinteisesti hyvinkin pelkistettyä (ks. esim. Yli-Vakkuri 2005, 200) verrattuna moneen 

muuhun Euroopan maahan. Esimerkissä 3 haastateltava kertoo tekevänsä kulttuurisia lieven-

nyksiä silloin, kun viesti muuten olisi vaarassa menettää merkityksensä tai tulla ymmärretyksi 

väärin. 

Esimerkki 3. 

T: mä välillä ainakin lievennän noita mitä mä sanoin niistä (.) et jotenki se voi tuntua 

suomalaisesta hirveen ylenpalttiselta jos niinku kehutaan hirveesti tai jotenki sillä lailla 

hehkutetaan jotain asiaa ihan ylenpalttisesti ni se voi suomalaisesta tuntua liialliselta ni 

niitä tulee ehkä silleen lievenettyä välillä että et se et koska muuten se kuulostaa taval-

laan niinku vitsiltä (naurahtaa) vaikka se ei oo siks tarkotettu […] 

Tyyliin liittyvät lievennykset voivat johtua useasta syystä, kuten esimerkissä 4 tulee ilmi. Yksi 

vaihtoehto on se, että tulkki ei ole varma, ymmärsikö hän kuulemansa oikein. Siihen taas saat-

taa vaikuttaa se, että viestin ajatusmaailma on niin kaukana hänen omastaan, että viestin pro-

sessointi on vaikeaa. Toinen syy lievennykselle on se, että tulkki ei ole varma tavoittaako hän 

tulkkeessaan saman rekisterin kuin alkuperäisessä puheenvuorossa. Tällöin hän pyrkii en-

nemmin muotoilemaan viestinsä neutraalimmin kuin liian voimakkaasti. Lisäksi lähtötekstin 

sisältö tai sävy on voinut hämmentää tai pelästyttää tulkkia niin paljon, että viestin voimak-

kuus ei säily samana hänen tulkkeessaan.  

Esimerkki 4. 

H: [...] miten tota jos (.) puhuja sanoo jotain loukkaavaa puhujakumppanista tai kuuli-

jasta niin tota (.) välittyykö se täysin samanarvosena 

T: ei välity ei välity  

H: mitä sille tapahtuu 

T: sille tapahtuu lievennys loivennus (.) koska ensin mä en usko korviani ja sitte seuraa-

vaks mä en kehtaa sanoa koska mä en oo varma ja sitten on vielä kolmas ongelma että 
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ne on aina sellaisia sanoja joita mä en ehkä sillä vieraalla kielellä tunnista täysin niiden 

rekisteriä ni mä en uskalla sanoa niitä mä en tiedä mitä ne on suomeks välttämättä niin-

ku sitä rekisteriä mä en tiedä [...] sitten on paljon näitä joissa mä en voi olla varma että 

(.) että (.) ku puhutaan no kylhän marine le pen on huutanut täysistunnossa että holo-

kaustia ei ole no oonhan mä sen lukenut lehdistä että se on sitä mieltä vai oliks se se 

toinen se gollnisch (.) mut sekin on niin kun et mun täytyy melkein niin kun painaa 

nappia ja katsoo kavereita et sanoks se tosiaan noin ja sit kun ne nyökyttää ni sitten mä 

sanon mut aina lievennettynä koska se on ihan kammottavan pelottavaa sanoa niin vä-

keviä asioita  

 

5.1.2. Tulkin viittaaminen sanallisesti tulkkaukseen 

Suora, sanallinen viittaus lienee selkein hetki, jolloin tulkki nostaa tulkin tai tulkkauksen nä-

kyväksi viestintätilanteessa. Aineistosta nousi esiin hyvin vastakkaisia näkökulmia siitä, kos-

ka tulkki on oikeutettu tekemään näin – vai onko lainkaan. Tulkkien näkemykset vaihtelivat 

täydellisestä välttämisestä suoraan kontaktiin viestintätilanteen osapuolten kanssa. Positio 

”tulkki ei saa näkyä” esiintyi aineistossa kaksi kertaa. Tämän position taustalla ovat näkökan-

nat, joiden mukaan tulkki saa viitata tulkkaukseen tai tulkkiin ei koskaan tai sitä tulee välttää 

niin paljon kuin mahdollista. ”Tulkki saa näkyä rajoitetusti” esiintyi aineistossa positioista 

useimmiten, neljä kertaa. Tekniset ongelmatilanteet ja viestinnälliset ongelmatilanteet edusti-

vat tätä positiota. ”Tulkki saa näkyä” -positiota, joka toistui aineistossa kaksi kertaa, edustivat 

alakategoriat substanssin lisäys ja substanssin kommentointi. Jana, jolle näkökannat asettuvat, 

on seuraavanlainen: ei koskaan – välttää niin paljon kuin mahdollista – tekniset ongelmatilan-

teet – viestinnälliset ongelmatilanteet – substanssin lisäys – substanssin kommentointi. 

Torjuvin näkökanta oli siis ei koskaan. Esimerkissä 5 tulkki korostaa sanavalinnoillaan (”ol-

laan [...] turpa kiinni”) kielteistä suhtautumistaan tulkkiin viittaamiseen tulkkauksen aikana. 

Viittaaminen tulkkaukseen vaikuttaa esimerkin tulkille tarkoittavan sitä, että tulkki tuo itseään 

yksilönä esiin, mikä hänen mukaansa ei kuulu tulkkaukseen. 

Esimerkki 5.  

H: joo miten nostaks sä ite tulkit esiin tai tulkkau- tulkkausta esiin 

T: tulkkina tulkin 

H: niin 

T: en koskaan (.) koska se on palveluammatti siinä ollaan niin ku turpa kiinni 
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Välttää niin paljon kuin mahdollista implikoi, että joissakin tilanteissa tulkkiin ja tulkkauk-

seen viittaaminen on välttämätöntä. Muutoin sitä on vältettävä ”viimeiseen asti”. Esimerkissä 

6 haastateltava käyttää muutoinkin hyvin normatiivista kieltä: ”en menis tekemään sitä”, ”se 

on väärin”. Esimerkissä luodaan rajaa kahden ryhmän välille: tulkkien, jotka noudattavat nä-

kymättömyyden normia, ja tulkkien, jotka poikkeavat siitä, välille.  

Esimerkki 6.  

H: miten sitten tulkkina tuleeko viitattua itseen tulkkina 

T: itseen (.) mä en menis tekemään sitä mä välttäisin sitä viimeiseen asti koska sillon 

hypätään jo pois siitä et tulkki ei näy eikä kuulu (.) mmm on kollegoja joiden mielestä 

siinä ei oo mitään ongelmaa (.) musta se on väärin jos vaan voi välttää (.) on teknisiä 

ongelmia jolloin on pakko sanoa että valitettavasti tulkit eivät kuule koska puhuja ei pu-

hu mikrofoniin tai että valitettavasti emme juuri nyt saa liettuan kieltä millekään kielelle 

jotta voisimme tulkata siitä suomeksi tai tällaisia tilanteita joo 

(Haastattelu keskeytyy hetkeksi) 

T: [...] joo niin mä sanoin että jotkut pitää sitä ihan ookoona mut mä en pidä (.) musta se 

pitää vetää mahdollisimman minimiin se on ainoastaan minusta ok kun (.) joutuu sel-

ventämään kuulijalle että on joku tekninen ongelma tai muuta vastaavaa mutta eihän 

mun pidä puuttua tulkkina siihen mikä se on se viesti mun pitäs pitää se mahdollisim-

man samankaltasena 

Esimerkissä 6 mainitut tekniset ongelmat nousivat aineistossa toistuvasti esiin. Tulkkaukseen 

tai tulkkiin itseensä viittaamista pidettiin hyväksyttävimpänä silloin, kun tulkkaus on estynyt 

teknisten tai muiden vastaavien ongelmien takia, esimerkiksi kun puhuja ei puhu mikrofoniin. 

Teknisten vaikeuksien lisäksi esiin nousivat myös viestinnälliset ongelmatilanteet, jotka saat-

tavat johtua esimerkiksi puhujan vaikeasta aksentista: 

Esimerkki 7. 

H: [...] tuleeko tulkkaustilanteen aikana siinä tulkatessa viitattua itse tulkkina tulkkauk-

seen tai itseensä  

T: joo joskus on pakko et eu:ssahan sitä tavallaan vältetään mut kyl mä oon nähny täl-

lasii tilanteita (.) jossa esimerkiks tulkki joutuu sanomaan että puhe ei ole tulkattavissa 

et esimerkiks jos joku esimerkiks puhuu niin vaikeasti huonosti tai vaikealla aksentilla 

tai mitä tahansa muuta niin hyvin helposti voi tapahtua niin että että sitten mutta vain 

virkamiestulkit sanoo että freelancetulkin oikeudet tai valtuudet ei yllä niin pitkälle että 

freelancetulkki voisi sanoa että ei ole tulkattavissa 
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Esimerkissä 7 nousevat esiin Euroopan unionin sisäiset normit. Tulkki kertoo, että EU:ssa 

viittaamista tulkkiin tai tulkkaukseen pyritään välttämään, mutta että niin kuitenkin tapahtuu. 

Normit ovat kuitenkin erilaiset virkamiestulkeille ja freelancer-tulkeille; kun virkamies voi 

kommentoida, että puhujan puhe ei ole tulkattavissa, eivät freelancerin oikeudet riitä niin pit-

källe. Esimerkistä voidaan päätellä, että freelanceria rangaistaisiin normien vastaisesta käy-

töksestä eri tavoin kuin virkamiestä. Hänen työtilaisuutensa voivat vähentyä tai hän saattaa 

saada toiminnastaan palautetta. Virkamiesten työpaikan varmuus vaikuttaa olevan niin vahva 

tekijä, että tulkkaukseen muutoin kohdistuvat normit eivät vaikuta heidän toimintaansa niin 

vahvasti. 

Toiseksi näkyvimpänä tulkkia voidaan pitää niissä tilanteissa, joissa hän puhuu omana itse-

nään, eli lisää jotakin substanssiin. Käsittelen lisäyksiä tarkemmin luvussa 5.1.5. Nyt otankin 

huomioon vain ne tapaukset, joissa tulkki eksplisiittisesti ilmaisee, että lisäys tulee tulkilta. 

Tulkki voi esimerkiksi toivottaa kuulijoille tulkin puolesta hyvää päivän jatkoa tai kiittää kuu-

lijoitaan päivän yhteistyöstä. 

Esimerkki 8.  

T: […] joskus esimerkiks näin ku päivä loppuu ja sitten kun puheenjohtaja päättää ko-

kouksen kiittää tulkkeja toivottaa esimerkiks hyvää kotimatkaa ja blablaata niin sitten 

niinkun joskus mä sit kans sanon näin että että (.) tulkit toivottavat myös hyvää työmat-

kaa tai jotakin jotakin sellaista pientä kohteliasta 

Haastatteluista esiin nousseista näkökulmista selkeimmin näkyväksi tulkki tulee erään haasta-

teltavan kertomassa esimerkkitapauksessa, jossa tulkki kommentoi kuulijoilleen tulkkaamaan-

sa puhetta, tekee siis lisäyksen substanssiin. Eräs kokouksen osallistujista oli joutunut toista-

maan puheenvuoronsa, koska hänen kuulijansa eivät olleet ymmärtäneet sitä. Puhuja päätti 

tämän toisen puheenvuoronsa toivomalla, että se tällä kertaa olisi ollut ymmärrettävämpi. 

Vuorossa ollut tulkki oli tähän lisännyt, että ”suomen tulkki kommentoi, ei ollut”.  Tulkki siis 

kommentoi puhujan viestiä tulkkina, mihin hän saa nonverbaalin vastauksen kuulijoiltaan, 

kuten esimerkissä 9 tulee ilmi. Näin tulkin ja hänen kuulijoidensa välille syntyy suora vuoro-

vaikutussuhde, joka sulkee puhujan ulkopuolelle. 

Esimerkki 9. 

T: ni siis tällasia virkamiestulkit ainakin uskaltaa sillei (.) se on niinku sellasta suoraa 

viestintää tavallaan sen suomen valtuuskunnan (.) suuntaan ja ne ne niinku (naurahtaa) 

naureskeli siellä ihan täysillä sen jälkeen se on tosi kiva mun mielest sellanen niinkun 
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hetki sit ku se tavallaan niinku vitsaili siitä siitä puheenvuorosta ja sitte meil on niinku 

katsekontakti sinne suomen valtuuskuntaan ni sit oli jotenki hauska et ku sielt niinku sit-

te katteli sinne meijän koppiin ja naureskeli silleen myös kiva välillä silleen niinkun 

saada suora yhteys 

H: joo 

T: sitä ei usein satu 

Haastateltava mainitsee jo esimerkissä 7 esiin nousseen teeman virkamiestulkkien ja freelan-

cer-tulkkien toimintaa määrittävien normien eroista. Virkamiestulkit uskaltavat tehdä sellais-

ta, mitä freelancer-tulkit eivät, siis liikkua jossakin normin noudattamisen ja rikkomisen välil-

lä. Sanavalinta ‟uskaltaa‟ kertoo haastateltavan tunnistavan tilannetta määrittävän normin ja 

sen, että esimerkin toiminta on sen vastaista. Hän pitää tilannetta kuitenkin positiivisena, jol-

loin hänen voi nähdä sijoittuvan janalla toiseen ääripäähän näkymättömyyteen nähden kuin 

esimerkkien 5 ja 6 näkökannat.   

Tulkit saattavat myös siirtyä käyttämään puhujasta kolmatta persoonaa välttääkseen itseensä 

tai tulkkaukseen viittaamisen häivyttämättä kuitenkaan itseään kokonaan. Näkemykset, joita 

konferenssitulkit välittävät, voivat usein olla päinvastaisia kuin heidän omansa. Mm. Diriker 

(2004, 93) mainitsee taipumuksesta siirtyä kolmannen persoonan käyttöön silloin, kun tulkki 

haluaa korostaa, että virhe tai korjaus on puhujan, ei tulkin tekemä. Tämän tutkielman aineis-

tossa on havaittavissa samankaltainen taipumus. Haastateltavat kertoivat käyttävänsä puhujas-

ta kolmatta persoonaa silloin, kun haluavat korostaa kuulijalle, että puheessa esiintynyt asia-

virhe on puhujan, ei tulkin, tekemä. 

Esimerkki 10. 

T: […] kun puhuja puhuu jotakin aivan hölmöä että osama bin laden suomalainen mies 

mä joudun sen toistamaan mut mä sanon sanoo puhuja eli sillon mä eriytän itseni siitä 

puheesta ku se on täysin tolkutonta 

H: joo 

T: eli siinä mielessä mä nostan mun profiilin että puhuja sanoo osamaa suomalaiseks 

 

5.1.3. Tulkin tekemät poistot 

Tulkki ja tulkkaus voivat tulla näkyviksi myös muuten kuin viittaamalla niihin sanallisesti. 

Tulkin tekemät poistot ovat yksi elementti, jotka tekevät tulkista tulkkeen tasolla näkyvän. 

Tässä tulkin näkymättömyys on suurimmillaan silloin, kun tulke vastaa sisällöllisesti mahdol-
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lisimman täsmällisesti alkuperäistä puheenvuoroa, mukaan lukien toistot, yksityiskohdat, run-

sas kuvaileva kieli ja niin edelleen. Mitä selkeämpiä, viestin sisältöön vaikuttavia poistoja 

tulkki tekee, sen näkyvämpi hän on tulkkeen tasolla. ”Tulkki ei saa näkyä” -positio esiintyi 

aineistossa kerran. Tämä positio edustaa näkökantaa, jonka mukaan tulkin tulee pyrkiä teke-

mään mahdollisimman vähän poistoja. ”Tulkki saa näkyä rajoitetusti” esiintyi aineistossa 

kolme kertaa. Sitä edustava alakategoria on toiston poistaminen. ”Tulkki saa näkyä” -positiota 

puolestaan viestivät neljä kommenttia kahdeksasta. Tämän position alakategoria on yksityis-

kohtien poisto. Jana muodostui seuraavanlaiseksi: mahdollisimman vähän poistoja – toiston 

poisto – yksityiskohtien poisto.  

Ensimmäinen kategoria on mahdollisimman vähän poistoja. Esimerkissä 11 korostuu näkö-

kulma, jonka mukaan kaikenlainen poisjättäminen on tulkin kannanotto siihen, mikä viestissä 

oli tärkeää. Simultaanitulkkaukseen liittyy kuitenkin aina aikapaine, jonka alla tulkit työsken-

televät. Se johtaa usein tilanteisiin, jossa on mahdotonta olla tiivistämättä alkuperäistä puhetta 

jonkin verran. Esimerkin 11 haastateltava toteaa, että ajasta johtuvat syyt ovat ainoita hyväk-

syttäviä syitä tehdä poistoja. Muissa tapauksissa se on ”vähän vaarallista”.  

Esimerkki 11. 

T: minusta sitä ei sais tippua ku minimaalisesti minusta sitä ei sais tippuu ollenkaan (.) 

sen pitäis olla niin tarkkaa ja niin totuudenmukaista ku mahdollista (.) siinäki on oikees-

taan kaks koulukuntaa toiset tiivistää (.) must se on aika uskaliasta sillon ollaan jo sti-

lisoimassa sillon päätetään jo tulkkina mikäs tässä viestissä oli tärkeetä jos joku sanoo 

että […] tuo kaunis sinivalkoinen pöytäliina tuo isänmaan mieleen jos mä tulkkaan että 

kaunis pöytäliina jäi jotain tosi oleellista pois perusviesti oli pois jätettiin värittäviä ku-

vaavia tunnelmaa luovia kulttuurijuttuja kaikkia mahdollisia pois mä en kannata sitä tii-

vistämistä lainkaan musta se on vähän vaarallista […] on myös nopeita puhujia jolloin 

on pakko jonkun verran tiivistää (.) mutta se on sit se viime viime käden ratkasu mä en 

ikinä lähtis tekemään niin 

Kolme kuudesta haastateltavasta kertoi jättävänsä puheen toistoa pois. Sen uskottiin vaikutta-

van puheen mielekkyyteen, kuten esimerkissä 12 tulee ilmi. Myös puheiden valmisteluaste 

vaikuttaa siihen, kuinka paljon toistoa niissä on (esimerkki 13). Toisaalta toistojen poistami-

nen herätti keskustelua siitä, että toisto voi olla myös tyylikeino.  

Esimerkki 12. 

T: ja semmonen tulkkauskin jossa on joka ikinen sana ni mä en tiedä vastaako se tarko-

tustaan että jos se muuttuu sit semmoseks et sitä on rasittava kuunnella 
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Esimerkki 13. 

T: […] muualla kuin mitä siellä (.) täysistunnoissa eli niinku valiokuntien ja ryhmien ja 

valtuuskuntien kokouksissa ja tän tyyppisissä niin se on aika luontevaa se puhe että siel-

lä hyvin harvoin tulee sellasia niinkun etukäteen kirjotettuja puheenvuoroja ja se tarkoit-

taa sitten sitä että siinä on toistoa siinä puheessa 

H: aivan  

T: eli ne myöskin muotoilee siinä ja ja hakee sanoja ja ja näin pois päin niin sillon niin-

kun niitä tietysti tiivistetään ja tehdään että ei ei niinku tosiaan apinana toisteta joka sa-

naa  

Toiston vähentämisestä seuraava, näkyvämpi kategoria on yksityiskohtien poistaminen. Esi-

merkissä 14 haastateltava toteaa, että aikapaineesta johtuen hänen on arvioitava, mitkä asiat 

viestissä ovat tärkeitä ja mitkä eivät. Pois jäävät tulkin ”mitättöminä” ja ”typerinä” pitämät 

asiat. Mikäli ne nousevat myöhemmin esiin, tulkki pystyy kuitenkin tuomaan ne mukaan 

tulkkeeseen, sillä ne ovat vielä muistissa. Näkökulma on hyvin erilainen kuin esimerkissä 11 

(ei poistoja), jossa haastateltava koki, ettei hänen tehtävänsä ole arvioida, mikä viestissä oli 

kuulijalle olennaista ja mikä ei. Esimerkistä 14 käy ilmi myös se, että koska parlamentti on 

poliittisempi ympäristö kuin komissio, tulkin on kiinnitettävä erityistä huomiota viestin täs-

mällisyyteen. 

Esimerkki 14.  

H: [...] mites sitten mimmosia asioita jää pois 

T: ne mitä mä en ymmärrä ne mitä mä en ehdi sanoa ja sitten ne mitkä mä arvioin vies-

tinnän kannalta epätärkeiksi (.) ja juuri sen takia et mun on pakko luopua siin vauhdissa 

jostakin niin mun pitää arvioida et okei tämä ei ole tärkeää mä jätän pois esimerkiks ku 

lähetään tekeen upotusta ja upotuksen upotusta ja mä tiedän et mä en pääse sielt enää 

ylös mä jätän sen pois ja arvioin et se jää sinne et se on niin mitätön homma sitten tie-

tysti käy niin joskus et se tuleekin sieltä pääriville mut sitte mulla on omat strategiat 

millä mä korjaan mä viittaan takaisinpäin ja otan sen asian uudelleen esiin  

H: joo minkälaisia asioita ne yleensä on 

T: no ne on sellasia yleensä parlamentaarikot viittaa yleensä sellasiin omiin kokemuk-

siin että kuten viime viikolla kun menin bussissa ja sitten bussin pyörä puhesi niinkun 

jotain aivan typeriä […] parlamentissa ensinnäkin tahti on toinen ja siellä on sellasta ty-

kitystä ja parlamentissa on tällanen ideologia et kaikki sanotaan ja kuulija päättää mitä 

jätetään pois mut se et tehdään yhteenveto niin ei se ole saletti että siinä jätetään mitään 

pois 
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Yleisesti tulkin tekemistä poistoista voidaan todeta, että simultaanitulkkauksen luonteeseen 

voimakkaasti vaikuttava tekijä, kiire, on useimmiten poistojen taustalla Vaikka taustalla on 

sama syy, tulkit ovat aineiston perusteella valmiita tekemään hyvin erityyppisiä poistoja. 

5.1.4. Tulkin näkyminen prosodiassa ja sanavalinnoissa 

Tulkki voi tulla näkyväksi puheessaan myös prosodian, sanavalintojen ja sointivärin kautta. 

Prosodiaan voidaan laskea kuuluvaksi ainakin tauot, intonaatio ja aksentti (Ahrens 2005, 52). 

Tulkin kuulumiseen tulkkeessa tällä tasolla suhtauduttiin enimmäkseen hyväksyvästi. ”Tulkki 

saa näkyä” -positiota edusti kahdeksan kommenttia 12:sta. Sen alakategorioita ovat tulkin 

persoonan kuuluminen, tulkin tunnetilan kuuluminen ja tulkin mielipiteen kuuluminen. ”Tulk-

ki saa näkyä rajoitetusti” oli tämän ilmiön kohdalla vähäinen positio, sillä sitä edusti vain yksi 

kommentti. Sen mukaan tulkin on suotavaa käyttää neutraloitua äänensävyä. Kielteisesti nä-

kyvyyteen suhtautuvia kommentteja oli kolme, jotka kaikki edellyttivät puhujan äänensävyn 

seurailua.  

Aineistossa esiintyvät ilmiöt voidaan asettaa näkyvyyden ja näkymättömyyden väliselle janal-

le siten, että näkymättömimmillään tulkki pyrkii olemaan mahdollisimman uskollinen puhu-

jalle myös prosodian tasolla eli hakee ääneensä samankaltaista sävyä, rytmiä ja intonaatiota. 

Näkyvimmillään tulkin äänessä kuuluu hänen oma mielipiteensä. Jana muodostuu seuraavan-

laiseksi: puhujan äänensävyn seurailu – neutraloitu äänensävy – tulkin persoonan kuuluminen 

– tulkin tunnetilan kuuluminen – tulkin mielipiteen kuuluminen 

Ensimmäisessä kategoriassa, puhujan äänensävyn seurailu, tulkki asettuu siinä määrin puhu-

jan asemaan, että tämän käyttämät prosodiset keinot välittyvät myös tulkkeeseen. Esimerkissä 

15 haastateltava kertoo, että tulkin tulisi hänen mielestään imeytyä puhujan puheeseen mu-

kaan niin paljon, että kadottaa itsensä: ”sä et oo siinä”. Tällöin alkuperäisen puheen sävy ja 

väri siirtyvät automaattisesti myös tulkkeeseen. 

Esimerkki 15. 

H: joo pystyykö sitä äänensävyä välittämään mitä puhuja käyttää niin tai välittyykö  

T: kyllähän sen sillon kun sä imeydyt siihen infoon mukaan ja toistat sen niinkun niinku 

teet sitä ihan oikeeta tiedonvälitystyötä mitä tän mun mielest pitäis olla mä usein kuvaan 

sitä sillai et rekka menee autobaanaa ja sä saat koukut siihen ja sit sä vaan niinku meet 

sä et oo siinä ja et näe mitään sä näet sen rekan ja sä puhut just sen saman ni sillonhan 

sä toistat sitä sä innostut ja riehaannut siitä äänensävystä [...] 
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Neutraloidusta äänensävystä on kyse silloin, kun tulkki tasoittaa puhujan käyttämiä prosodi-

sia keinoja. Esimerkissä 16 haastateltava mainitsee syyksi sen, että esimerkiksi puheen ironia 

välittyy kuulijoille myös puhujan nonverbaalin viestinnän välityksellä, jolloin tulkin ei vält-

tämättä tarvitse korostaa ironiaa äänellään. 

Esimerkki 16.  

H: joo (.) tästä ehkä päästään siihen ääneen muutenkin et kuinka hyvin sen kautta pys-

tyy sitten välittämään sitten vaikka puhujan ironiaa tai  

T: (puhaltaa) niin (.) et periaatteessa se on niin (.) että kun ne henkilöt on siellä floorilla 

siellä salissa ja näkevät toisensa niin se ironia välittyy myöskin heidän katseiden ja il-

meiden ja eleiden kautta et ei siinä tarvita niin paljon sitä tulkkia sitte semmosena käve-

lykeppinä 

H: joo 

T: et tottakai sitä voi koittaa pyrkiä olemaan ironinen siinä kohtaa itsekin mut kyl monet 

tulkit tekee sitä että ne niinkun neutraloi sen tyylisävyn 

Tulkin persoonan kuuluminen on jo lähempänä näkyvyyttä, vaikka voidaankin kysyä, onko 

tulkin ylipäätään mahdollista sulkea persoonaansa pois äänestään. Ikä ja sukupuoli kuuluvat 

äänestä väistämättä. Yhteiskunnan normit vaikuttavat luonnollisesti myös tulkkeihin; esimer-

kissä 17 keskustellaan siitä, miten nuoren naisen äänellä puhuvalle tulkille myönnetään vä-

hemmän oikeuksia normista poikkeamiseen kuin vanhemmalle miesäänelle.  Myös äänen väri 

ja esimerkiksi tulkin sanavalinnat muodostavat kuulijalle tietynlaisen kuvan äänen takana 

olevasta henkilöstä. Suomalaisilla esimerkiksi on taipumusta pitää matalaa miesääntä luotet-

tavana (vrt. Laukkanen & Leino 1999, 101–102), jolloin kyseisen tulkin näkymättömyyttä 

koskevat normit saattavat olla väljemmät, kuin hennolla äänellä puhuvalla naisella. Yhteis-

kunnassa vaikuttavat normit voivat siis tässä mielessä ohittaa instituution tulkkausta koskevat 

normit. Haastateltava huomauttaa myös, että kuulijoiden odotukset voivat kuitenkin olla kes-

kenään ristiriitaisia. Se, minkä toinen kokee miellyttävänä ja hyväksyttävänä, voi toiselle kuu-

lijalle olla jo tulkin roolin ylittämistä. Tämän teeman jälkeen haastateltava siirtyy esimerkissä 

siihen, miten tulkin äänestä kuuluu tulkin ikä, osaaminen, kielitaito ja yleissivistys. Ääni siis 

välittää kuulijoille mielikuvan äänen takana olevasta henkilöstä ja tämän persoonasta. 

Esimerkki 17. 

T: ja sitten on on joitakin tulkkeja jotka niinkun ehkä just miespuolisia tulkkeja vähän 

vanhempia tulkkeja just niin niin ne ottaa aikamoisia vapauksia mun mielestä äänellään 
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ja jos siel on niinkun 55 plus setä äänessä sanotaan (.) ja puhuu pontevalla äänellä ni 

silhän on ihan toisenlaiset vapaudet ku 25-vuotias pienellä äänellä puhuva tyttö eihän se 

voi revitellä ja vanhat naisetkaan ei saa niitä samoja setien vapauksia koskaan käyttöön 

(naurahtaa) 

H: hmm 

T: mut toi nyt on yleisempi ilmiö 

H: joo 

T: että tota mä niinkun ihailen kollegoja jotka äänellään ja sanavalinnoilla tekee sem-

mosia niinku hauskoja mielettömiä suomenkielen juttuja mutta se että onko se sit asial-

lista koska sehän jos kuulijoita on vaikka 15 ni se ärsyttää yhtä kahta tai kolmee siin on 

just se et ei se tulkki saa puuttua eihän se saa sieltä kuulua [...] 

H: joo (.) kuuluuko tulkin persoonallisuus muuten 

T: kuuluuhan se äänestä (.) siitähän kuuluu kaikki siit kuuluu yleissivistys siit kuuluu 

ikä siit kuuluu osaaminen kielitaito äidinkiel- siit kuuluu kaikki 

Tulkin tunnetilan kuuluessa tulkki tulee kuulijalleen jälleen astetta näkyvämmäksi. Tulkkeesta 

voi kuulua esimerkiksi tulkin hämmästys, epävarmuus tai jännitys. Ne voivat johtua puheen 

sisällöstä, mutta myös tulkkaustilanteen muista tekijöistä. Tunnelma tulkkikopissa voi olla 

jännittynyt: tulkki voi esimerkiksi pelätä epäonnistumista koppikollegoiden edessä. Keskitty-

mistä voi häiritä myös vaikkapa kahvitarjoilu. Haastatteluissa korostui, että varsinkin parla-

mentin poliittisessa diskurssissa tulkkien taustatiedot puhujista helpottavat puheen sisällön 

ennakointia. Näin pystytään ainakin osittain välttämään tilanteita, joissa hämmennys puheen 

sisällöstä kuuluisi tulkkeesta. Joskus tulkki kuitenkin kohtaa tilanteita, joissa käsiteltävät ai-

heet ovat niin koskettavia, että myös tulkki liikuttuu. Tällainen liikutus voi näkyä esimerkiksi 

äänen värinänä. Myös omaan suoriutumiseen liittyvä jännitys kuuluu helposti äänestä, kuten 

esimerkissä 18 ilmenee. Lisäksi suoritukseen vaikuttavat fyysiset tekijät, kuten väsymys. 

Esimerkki 18. 

T: [...] ensinnäkin mä välillä jännitän edelleen tosi paljon jos on joku uus valiokunta tai 

uus työryhmä ja jos on hirveen tekninen joku semmonen aihe mistä (.) mistä mä en tie-

dä mitään etukäteen kyl mua jännittää ja sen sen niinku kuulee äänessä ja kyl se niinku 

kuulee tai siis muutenki siinä suorituksessa näkee tavallaan ja (.) sit välillä välillä oi-

keesti väsyttää vaan niin paljon että ei jaksa keskittyä sataprosenttisesti 

Selkeimmin tulkki tulee näkyväksi silloin, kun tulkin mielipide puhujasta tai käsiteltävästä 

asiasta kuuluu tulkkeessa. Haastateltavat suhtautuivat tällaiseen näkyvyyteen pääasiassa tuo-
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mitsevasti. Tulkki saattaa kuitenkin esimerkiksi huvittua puhujasta persoonaan tai puhetyyliin 

liittyvistä syistä, mikä saattaa kuulua tulkkeeseen. Tulkki saattaa myös turhautua tulkkausta 

koskevista käsityksistä. Esimerkissä 19 haastateltava palaa jo aiemmin haastattelussa mainit-

semaansa asiaan, eli siihen kuinka puhujat saattavat joskus vaihtaa kielen englanniksi siksi, 

että uskovat viestinsä tulevan silloin paremmin ymmärretyksi. Haastateltava toteaa tällöin 

oman suhtautumisensa saattavan kuulua tulkkeesta läpi. 

Esimerkki 19. 

T: mutta se kyllä niinku syö aina sillon ku sanotaan että että  I will say this in english so 

that you will understand it better 

H: nii aivan 

T: ja mä sitte aina myöskin tulkkaan nämä tämmöset niinku et jos (naurahtaa) jos on 

mun vuoro tulkata ni tulkkaan sit tämän suomeks että sanon tämän nyt englanniks että 

ymmärrätte paremmin 

H: joo 

T: sillon ehkä tulee semmosta pientä ironiaaki siihen ääneen niinkun minkä ehkä ehkä 

kuulijatki sitte ymmärtävät 

 

5.1.5. Tulkin tekemät lisäykset 

Vastakohtana tulkin tekemille poistoille ovat tulkin tekemät lisäykset. Toisin kuin muissa 

tarkasteltavissa tilanteissa, tässä kohdassa ei syntynyt kategoriaa ei lisäyksiä. Kaikki kuusi 

tulkkia kertoivat tekevänsä lisäyksiä lähdetekstiin, vaikkakin rajoitetusti. Eräs uransa alku-

puolella oleva tulkki mainitsi lisäyksien olevan paljon harvinaisempia kuin mitä hän oli etukä-

teen ajatellut. Tämä johtuu jälleen tulkkaukseen kohdistuvasta ajallisesta paineesta. Etenemi-

nen näkymättömästä toimijasta näkyväksi kulkee kielellisisten tekijöiden selventämisestä 

(oman tulkkeen selventäminen esimerkiksi vaillinnaiseksi jääneen virkerakenteen takia, kah-

den kielen välisten erojen selvittäminen) kulttuurisia eroja selventäviin lisäyksiin ja lopulta 

muihin substanssiin tai viestintätilanteeseen liittyviin lisäyksiin. Positiota ”tulkki ei saa nä-

kyä” ei siis esiintynyt tässä luokassa. Oman tulkkeen selventäminen ja kielellisten erojen selit-

täminen liittyvät positioon ”tulkki saa näkyä rajoitetusti”. Tätä positiota edusti seitsemästä 

vastauksesta kaksi. Kulttuuriset lisäykset ja muut lisäykset puolestaan kuuluvat positioon 

”tulkki saa näkyä”, joka esiintyi aineistossa viisi kertaa. Alakategoriat asettuvat näkymättö-
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myyden ja näkyvyyden väliselle janalle seuraavanlaisesti: oman tulkkeen selventäminen – 

kielellisten erojen selittäminen – kulttuuriset lisäykset – muut lisäykset 

Oman tulkkeen selventämisen voidaan ajatella olevan kategoria, joka ei vielä nosta tulkkia 

merkittävästi näkymättömyydestä esiin. Sen sijaan se tukee toista normia, merkityksen välit-

tämistä riittävän selkeästi (ks. luku 3.2.2.). Esimerkissä 20 haastateltava toteaa, että epäsel-

vyys voi olla sekä puhujasta että tulkista johtuvaa. 

Esimerkki 20. 

T: mm (.) aika vähän varmaan teen lisäyksiä ainakin omasta mielestäni ehkä tulee jos 

tulee sellanen niinku kohta joka on epäselvä mun mielestä tai mä oon mielestäni tulkan-

nut sen epäselvästi ni sitte mä saatan lisätä siihen semmosen nopeen niinku selittävän 

lauseen 

Kielellisten erojen selittäminen on jo hieman lähempänä kulttuuristen erojen selittämistä. Se 

syntyy tarpeesta selittää kahden kielijärjestelmän välisiä eroja. Esimerkissä 21 tulee esiin, 

kuinka puhuja saattaa joskus käyttää sananlaskussa käytettyä sanastoa hyväkseen muualla 

puheessaan, jolloin tulkki voi joutua selventämään lähde- ja kohdekielen sananlaskujen väli-

siä eroja. 

Esimerkki 21.  

T: sit sen voi selittää siihen nopeesti suomeks perään vastaavalla suomalaisella että 

suomeksi tota ja sen takia lähtee rakentamaan sitä tarinaa eihän niinkään voi tehdä esit-

tää käännöksen jostain sanonnasta tai sananlaskusta ja sillä aikaa kun hän naureskelee 

niillä elementeillä vie tarinaa eteenpäin ei sitte voikaan sanoa enää mitään tai yhtäkkiä 

palaa siihen sanastoon jolla se sananlasku sanonta oli vaik ei oo käyttäny niitä suoma-

laisessa vastineessa ne on vähän nopeita tilanteita joskus 

Kulttuuristen lisäysten tekoa rajoittaa haastateltavien mukaan simultaanitulkkauksen aikapai-

neisuus. Kulttuuriset selvennykset koettiin kuitenkin ajoittain tarpeelliseksi erityisesti suoma-

laisille vieraamman kulttuurin edustajan puhetta tulkatessa. Myös suomesta vieraaseen kie-

leen päin tulkatessa eli retour-tulkkina toimiessa tehdään suomalaista kulttuuria tai esimerkik-

si maantietoa selittäviä lisäyksiä, kuten esimerkistä 22 ilmenee. 

Esimerkki 22. 

T: […] jos mä teen retouria ja puhutaan vaikka porista niin mä kyllä lisään länsi-

suomessa oleva suomalainen kaupunki näin päin mä lisään en ehkä toiseen suuntaan 

niinkään 
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Viimeinen kategoria tässä kohdassa on muut lisäykset. Esimerkissä 23 tulkki toteaa sivunume-

roiden lisäämisestä, että ”periaatteessa sekin on kai kiellettyä”. Haastateltava ei tässä tee sel-

väksi, onko normi, jota vastaan hän kokee toimivansa, erityisesti Euroopan unionin sisällä 

vaikuttava vai laajemmin tulkkausta koskeva.  

Esimerkki 23. 

H: […] mites sitten tuleek- tuleeko tehtyä lisäyksiä 

T: yleensä siinä tos simultaanitulkkauksessa ei oo aikaa lisäilyihin että (.) joo mä lisään 

kyllä usein näitä sivunumeroita jos me ollaan meil on hirmu isot tai useita asiakirjoja tai 

jotaki muuta tai sit hirveen paksu asiakirja ja siel pompitaan niinku kohdasta kohtaan ja 

niinku et ei mennä niinku sivujärjestyksessä ni ni jos mul on aikaa ni mä sit sanon usein 

sen sivunumeron niinku sit sille suomalaisdelegaatiolle vielä erikseen 

H: joo 

T: että mut periaatteessa sekin on kai kiellettyä mut mä oon aatellu sitä et et koska se on 

palveluammatti ni sehän on paljon hienompaa että jos mä niinku olen sataprosenttisen 

varma että tää on se sivunumero ja nyt puhutaan tästä ja kun ollaan siirrytty just vaikka 

toiseen kohtaan ja sil suomalaisella on ollu vaikka puhelu tai se on käyny vessassa tai 

hakenu vettä tai jotakin ni mä sanon sit sen sivunumeron myös 

Näkymättömyyden normin vastaisen toiminnan perusteluna on se, että hän halua tarjota kuuli-

jalle mahdollisimman miellyttävän palvelun. Samankaltainen näkemys nousee aineistossa 

muuallakin esiin; osa haastateltavista koki, että tulkkauksen tulisi olla laadukas ja käyttäjäl-

leen mahdollisimman miellyttävä tuote.  

5.2. Normeista viestiminen Euroopan unionissa 

Analyysissä selvitettiin myös, miten Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio viestivät 

normeja. Haastateltavat kertoivat eri tavoista, joilla instituutio vahvistaa tiettyjä tulkkausta 

koskevia normeja, kuten tulkkien näkymättömyyttä. Ensinnäkin normit vaikuttavat jo rekry-

tointiprosessiin. Kaksi haastateltavaa uskoi, että rekrytointitesteissä menestyvät ne tulkit, jot-

ka noudattavat tarkasti uskollisuuden normia. Parlamentin ja komission välillä tosin on eroja 

siinä, mitä rekrytoitavilta tulkeilta toivotaan, kuten esimerkin 24 tulkki kertoo. Haastateltava 

mainitsee myös, että kirjallisten sääntöjen sijaan normit ilmenevät käytännön toiminnassa. 

Esimerkki 24. 

T: sieltä vähän niinkun tulee viestiä ikään kuin näiden testien ja kilpailujen kautta ja sa-

notaan en tiedä onko totta että kun menee menee kilpailuun tulkkeja jotka on tehnyt par-

lamentissa ja on tehnyt komissiossa niin siellä sitten komission puolen arvioitsijat kai-
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paavat sellasta yhtenäistä kaunista viestiä mikä on ikäänkuin jo analysoitu ja parlamen-

tin puolella sellasta ei arvosteta (.) ei tää oo missään kirjattuna se vaan on näin 

Rekrytointiprosessit eivät ole ainoa keino kertoa siitä, minkälaista tulkkausta instituutio ar-

vostaa. Esimerkissä 25 mainitaan, että se, mitä kieliä kukakin tulkki saa lisätä työkielivali-

koimaansa, on Euroopan parlamentille keino viestittää tulkkausta koskevista normeista.  

Esimerkki 25. 

H: tuleeks sieltä niinkun parlamentin taholta niinkun instituution taholta sellasta viestiä 

tai ohjeistusta kuinka paljon näistä asioista 

T: ei muuta kun siinä muodossa mmm että kuka sinne ylipäätään otetaan töihin (.) ja 

kenen annetaan lisätä mikäkin kieli […]  

Lisäksi haastateltavat kertoivat raportointijärjestelmästä, jossa virkamiestulkit laativat ajoit-

tain freelancer-tulkkien suoriutumisesta raportin (ks. esimerkki 26). Haastateltavat totesivat 

sen luovan lisäjännitettä tulkkaustilanteeseen, sillä saman kieliyhdistelmän tulkkikollega saat-

taa hyvin arvioida tulkkausta raporttia varten.  

Esimerkki 26. 

T: […] euroopan unionis on tällanen raportointijärjestelmä että kaikista tulkeista siis 

freelancereista (.) ei muista freelancereista laaditaan kahden vuoden välein muistaakseni 

raportit ja niit raporttei pitää olla vähintään kolme jossa arvioidaan sen ihmisen laatu ja 

työn laatu […] ne raportoinnit on hirveen pelottavia ja sit esimerkiks virkamiestulkilla 

on oikeus tehdä oma-aloitteinen raportti koska vaan ja sitä käytetään myös semmosena 

pelotteena  

Myös kokeneempien tulkkikollegoiden ohjeet ja neuvot voivat välittää instituution arvostuk-

sia ja normeja. Esimerkissä 27 haastateltava kertoo saaneensa uransa alkuaikoina harjoittelu-

kurssilla tulkkausta koskevia ohjeita. 

Esimerkki 27. 

T: […] yks edesmennyt hollantilainen kollega joka työskenteli saksan kopissa anto 

meille sillon harjottelijakurssilla sellasen ohjeen että (.) puhuja miinus kymmenen pro-

senttia on se maksimi jonka sitä vaikutusta sais muuttaa […] 

Viimeinen aineistosta nouseva esimerkki normien välittämisestä on suora keskustelu esimie-

hen kanssa. Esimerkin 28 tapaus osoittaa lisäksi sen, kuinka tilannekohtaista eri normien vai-

kuttaminen on. Tässä tulkki on saanut palautetta tulkattuaan saksankielisen puhujan voimasa-

nojen käytön suomenkielisiksi kirosanoiksi. Periaatteessa hänen voi siis ajatella toimineen 
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näkymättömyyden ihanteen mukaisesti, mutta taustalla voi taas vaikuttaa toinen normi, esi-

merkiksi loukkaavan tulkkeen välttäminen.  

Esimerkki 28. 

T: [...] sitten saksalainen puhuja rupes kiroilemaan (.) se oli niin kiihtynyt ja tuohtunut ja 

sit mä sitte siinä kans käytin kirosanoja ja näin ja sitten mä jouduin sen jälkeen puhutte-

luun koska esimiehen puhutteluun kopissa kiroilemisesta koska kopissa ei saa kiroilla et 

mä oisin korkeintaan saanut sanoa näin että nyt puhuja käyttää voimasanoja tai jotain 

tällasta 

 

5.3. Tulkkauskopin vaikutus tulkin näkymättömyyteen 

Kun pohditaan simultaanitulkkauksen vuorovaikutuksellisuutta, suurin huomio kiinnittyy 

varmasti tulkkauskopin vaikutukseen. Onko juuri tulkkauskoppi se tekijä, jonka vaikutuksesta 

simultaanitulkkien usein ajatellaan olevan viestintätilanteesta erillään? Luvussa 5.1. esitellyt 

suhtautumistavat eri ilmiöihin osoittavat, että myös tulkkauskopista käsin tulkkaavat simul-

taanitulkit voivat tulla kuulijoilleen jossain määrin näkyviksi. Aineistosta nousi lisäksi run-

saasti esimerkkejä siitä, miten tulkit suhtautuvat tulkkauskoppiin. Osa koki sen eristävän hei-

dät viestintätilanteesta, osa puolestaan koki sen itselleen sopivaksi tulkkausympäristöksi ja 

arvosti sen tuomaa etäisyyttä ja suojaa. Yhtä mieltä haastateltavat olivat siitä, että Euroopan 

unionissa kopissa tehtävä simultaanitulkkaus on ainoa toimiva tapa järjestää tulkkaus niin 

monelle kielelle jo ajallisista syistä johtuen. Tämä näkemys tulee esiin esimerkissä 29. 

Esimerkki 29. 

T: ei vois ajatella että se hoituis mitenkään muuten ku simultaanisesti et se on niinku se 

lähtökohta siinä 

Tulkkauskoppiin liitettyjä positiivisia piirteitä olivat aineistossa mm. sen muodostama turval-

lisuuden, oman rauhan ja oman tilan tunne. Kahdessa haastattelussa nousi esiin ajatus, että 

tulkkauskoppi on tulkeille kuin oma työhuone (ks. esimerkki 30).  

Esimerkki 30. 

T: ei mun mielestä se koppi hankaloita mun mielestä se on vähän semmonen (.) se on se 

meidän oma toimistomme (.) ja ja mä huomaan et ku sitten on ollut vuosia siinä niin sii-

hen se luo myös semmosen tietyn turvallisuudentunteen et tää on mun työpaikkani 

Ne tulkit, jotka pitivät tulkkauskoppia itselleen sopivimpana tulkkausympäristönä, arvostivat 

erityisesti sitä, ettei heidän tarvitse olla tarkkailun keskipisteenä. Esimerkin 31 tulkki muotoili 
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tämän niin, että vaikka hän tulkkina on osa kokousta, on hän silti jossakin määrin siitä erilli-

nen.  

Esimerkki 31. 

T: mä oon (.) niinku osa sitä kokousta ja osa sitä viestintää mut mä oon niinku silti en oo 

mitenkään keskipisteessä ja mä en oo tarkkailun kohteena 

Osa haastateltavista kuitenkin koki, ettei kopista käsin tapahtuva simultaanitulkkaus ollut 

heille itselleen luontaisin viestinnän muoto. He viihtyivät mieluummin ihmisten joukossa ja 

näkivät fyysisen läsnäolon helpottavan viestintää. Simultaanitulkkaus koettiin jossain määrin 

”kliinisenä”. Toisin kuin kopin suomasta rauhasta nauttivat, he eivät pitäneet itseään”kopin 

varjossa viihtyvinä”, kuten esimerkin 32 tulkki asian muotoilee. Tulkkauskoppi vaikuttaisi 

suorastaan vähentävän tulkkaustilanteen inhimillisyyttä, sillä sen vastakohdaksi esimerkin 

tulkki mainitsee ”ihmiseltä ihmiselle” tapahtuvan viestinnän. 

Esimerkki 32. 

T: mutta mutta kyl mun mielestä niinku se kommunikaatio ja se miten minä ihmisenä 

kommunikoin ni mun mielestä se onnistuu multa paremmin ihmisenä ihmi- ihmiseltä 

ihmiselle että tota (.) mä en oo niitä kopin varjossa viihtyviä 

Eräs haastateltavista koki simultaanitulkin olevan läsnä viestintätilanteessa, ei välttämättä 

näkyvänä, vaan kuuluvana. Esimerkissä 33 hän toteaa, että viestinnän sujuessa tulkin ei tarvit-

se tuoda itseään näkyväksi, mutta äänellään hän on kuitenkin läsnä koko tulkkauksen ajan. 

Esimerkki 33. 

T: ihanteellisessa tapauksessa se toimis niin et tulkit on siellä niinku niinä ääninä siinä 

viestintätilanteessa niin että et se tosiaan niinku sujuu täysin esteettömästi se viestintä et 

siel on vaan ne äänet niinku läsnä siellä salissa 
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6. Yhteenveto 

6.1.  Analyysin keskeisimmät tulokset 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, millä tavoin Euroopan unionissa työskentelevät simul-

taanitulkit suhtautuvat näkymättömyyden normiin. Euroopan parlamentissa ja Euroopan ko-

missiossa työskenteleviä suomen tulkkeja haastattelemalla haluttiin selvittää, minkälaisissa 

tilanteissa tulkit kertovat tulevansa näkyviksi, milloin puolestaan näkymättömyyden normi 

vaikuttaa heidän työhönsä vahvimmin. Tarkoituksena oli lisäksi tarkastella, millä tavoin Eu-

roopan unionissa viestitään normeista ja mikä on tulkkauskopin vaikutus simultaanitulkin 

näkymättömyyteen.  

Haastatteluaineisto osoitti, että tutkielmaa varten haastateltujen Euroopan parlamentin ja Eu-

roopan komission tulkkauspalveluille työskentelevien tulkkien suhtautuminen tulkin näky-

mättömyyteen vaihtelee tilanteesta riippuen. Aineiston mukaan tulkit pyrkivät säilyttämään 

näkymättömyytensä vahvimmin silloin, kun vaihtoehtona olisi lähdekielisen viestin lieventä-

minen eli lähdekielisen viestin rekisterin tai voimakkuuden neutralisoiminen. Positio, jonka 

mukaan tulkki ei saa näkyä, painottuu tällöin eniten. Koska Euroopan unionin viestintätilan-

teelle muodostama konteksti on poliittinen, tulkit joutuvat kiinnittämään huomiota siihen, että 

tulkkeessa välittyy alkuperäisen viestin sisällön lisäksi myös tapa, jolla se sanotaan. Erityises-

ti tämä korostuu Euroopan parlamentissa, jossa esiin nousevat mielipiteet voivat olla hyvin 

voimakkaita ja tulkin omien näkemysten vastaisia. Komission talouteen, tekniikkaan tai juri-

diikkaan keskittyvissä kokouksissa vastaavia tilanteita ei ilmene yhtä paljon. Aineistoa varten 

haastatellut tulkit pyrkivät pitämään itsensä tunnetasolla etäällä tilanteesta ja kokivat pääasi-

assa neutraaliuden merkittäväksi osaksi tulkkausta. Tulos on samansuuntainen Angelellin 

(2004, 78) tutkimuksen kanssa, jonka mukaan konferenssitulkit kokivat viestinnän poliittisen 

kontekstin edellyttävän heiltä tavanomaista ehdottomampaa neutraaliutta. Toisaalta tämän 

tutkielman haastatteluissa kerrottiin myös tilanteista, joissa tulkki reagoi sanottuun itsekin 

emotionaalisesti. Tällöin alkuperäinen viesti saattaa lieventyä.  

Ristiriitaisimmin tulkit suhtautuvat tulkin viittaamiseen sanallisesti itseensä tai tulkkaukseen 

tulkkauksen aikana. Käytännöllisten syiden takia tämä on joskus välttämätöntä. Jos tekniikka 

ei toimi tai puhuja on unohtanut laittaa mikrofoninsa päälle, tulkit kertovat tästä kuulijoilleen. 

Erot haastateltavien välillä syntyivätkin siitä, minkälainen näkemys heillä on tulkin tekemistä 

viittauksista muulloin kuin teknisissä ongelmatilanteissa. Esimerkiksi viestinnällisten ongel-
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matilanteiden selvittämiseen suhtaudutaan jo huomattavasti varovaisemmin. Tässä nousevat 

esiin myös työsuhteen laadusta kumpuavat erot. Virkamiestulkkien on freelancer-tulkkeja 

helpompi todeta, että alkuperäisestä puheenvuorosta ei esimerkiksi saa selvää. Varovaisuu-

desta huolimatta myös positiota ”tulkki saa näkyä” esiintyi tätä ilmiötä tarkastellessa. Hyvän 

päivänjatkon toivottamisen lisäksi haastateltavat kertoivat myös tilanteista, joissa tulkki 

kommentoi suoraan edellistä puheenvuoroa ja muodostaa samalla suoran vuorovaikutussuh-

teen kuulijoihinsa. Tällaisia esimerkkejä oli aineistossa kuitenkin harvakseltaan, ja niiden 

todettiin olevan poikkeustilanteita. 

Keskusteluun tulkkia itseään tai tulkkausta koskevista sanallisista viittauksista liittyy myös 

tulkin siirtyminen kolmannen persoonan käyttämiseen puhujasta. Tavanomaisen käytännön 

mukaanhan tulkki käyttää tulkatessaan ensimmäistä persoonaa ja asettuu siten ikään kuin pu-

hujan asemaan. Haastatteluaineisto kuitenkin osoittaa, että joissakin tilanteissa tulkit viittaavat 

puhujaan kolmannessa persoonassa (”puhuja sanoo”). Jos puhuja esimerkiksi tekee virheen, 

jonka tulkki tunnistaa virheeksi, saattaa hän siirtyä käyttämään puhujasta kolmatta persoonaa. 

Näin hän tekee kuulijoilleen selväksi, että virheen on tehnyt puhuja, ei tulkki. Tulokset ovat 

verrattain samankaltaisia kuin Dirikerillä (2004, 93), joka havaitsi tulkeilla taipumuksen siir-

tyä käyttämään kolmatta persoonaa, kun halutaan tehdä ero puhujan tekemän virheen ja tulkin 

välille. Myös Donovan (2011, 119) on havainnut, että tulkit saattavat käyttää kolmatta per-

soonaa silloin, kun puhujan kommentti tuntuu tilanteeseen sopimattomalta. Tälle näkökulmal-

le ei kuitenkaan löytynyt tukea tämän tutkielman aineistosta, vaan haastateltavat kertovat 

kolmannen persoonan käytöstä vain silloin, kun puhuja tekee virheen tai korjaa itseään.  

Tulkin tekemät poistot ovat yksi niistä ilmiöistä, joissa ”tulkki saa näkyä” -positio painottuu 

muita enemmän. Vähäpätöisten yksityiskohtien ja toiston poistoon suhtaudutaan osittain hy-

väksyvästi. Simultaanitulkkaukseen olennaisena osana liittyvä aikapaineisuus osoittautui 

merkittävimmäksi syyksi. Kuitenkin myös muut positiot ovat edustettuina, sillä aineistosta 

nousee esiin näkökulmia, joiden mukaan tulkin tulee pyrkiä tekemään mahdollisimman vähän 

poistoja tai korkeintaan poistamaan puhujan puheessa esiintyvää epätarkoituksenmukaista 

toistoa. Esiin nousee jälleen kysymys viestintätilanteen poliittisuudesta. Siitä johtuen parla-

mentissa pyritään jättämään kuulijalle arvioitavaksi, mitkä yksityiskohdat puheessa ovat epä-

relevantteja, mitkä eivät. Viestintätilanteen poliittisuuden merkityksen tulkin neutraaliudelle 

on havainnut Angelellin (2004, 78; ks. edellä) lisäksi myös Kopczyński (1994, 195), joka 

totesi diplomaattien suhtautuvan muita tulkkauspalveluja käyttäviä kriittisemmin tulkin teke-

miin korjauksiin tai alkuperäisen puheenvuoron parantamiseen. Niillä viestintätilanteilla, jois-
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sa diplomaatit käyttävät tulkkeja, voi olla merkittävä vaikutus joko valtion sisäisiin asioihin 

tai kansainvälisiin suhteisiin, mikä voi olla syynä tavanomaista ehdottomammalle neutraaliu-

den vaatimukselle (Kopczyński 1994, 195). 

Tulkkeen prosodiaa ja sanavalintoja tarkasteltaessa esiintyy kahta eri lähestymistapaa. Osa 

haastateltavista pitää myönteisenä sitä, että tulkki seurailee puhujan äänensävyä. Toisaalta 

taas aineistossa on esimerkkejä tulkin persoonan, tunnetilan tai jopa mielipiteen kuulumisesta 

tulkin äänessä tai sanavalinnoissa. Väsymys, turhautuminen tai epävarmuus kuuluu kireänä tai 

jännitteisenä äänenä. Tulkin ääni vaikuttaa myös siihen, minkälaisia odotuksia ja rajoituksia 

häneen kohdistuu. Yhteiskunnassa miehiin ja naisiin, nuoriin ja vanhoihin kohdistuu erilaisia 

normeja. Äänestä kuuluu siis tulkin yhteiskunnallinen status, mikä puolestaan vaikuttaa sii-

hen, miten kuulijat odottavat hänen toimivan tulkkina. Viestintätilanteen yhteiskunnallinen 

konteksti näyttäisi vaikuttavan siis myös tulkkeihin, mihin ovat kiinnittäneet huomiota myös 

Angelelli (2004, 29) ja Diriker (2004, 25).  

Sallivimmin näkyvyyteen suhtaudutaan aineiston perusteella tulkin tekemien lisäysten osalta. 

Kaikki kuusi tulkkia kertovat tekevänsä lisäyksiä lähdetekstiin. Tätä tosin rajoittaa osittain 

simultaanitulkkauksen aikapaineisuus. Tulkit kertovat esimerkiksi selventävänsä omaa tulk-

kaustaan ja kielellisiä eroja lähde- ja kohdekielen välillä. Näiden lisäysten motiivina on 

useimmiten epäselvyyden välttäminen: joko tulkki haluaa selventää omaa tulkkaustaan tai 

selittää esimerkiksi sananlaskun yhteydessä kielten välisiä eroavaisuuksia. Kulttuurisia lisä-

yksiä puolestaan tehdään joko silloin, kun lähdekulttuuri on suomalaisille kuulijoille tavan-

omaista vieraampi, tai silloin, kun tulkataan suomesta B-työkieleen ja halutaan selittää kuuli-

joille suomen maantieteeseen tai kulttuuriin liittyviä tekijöitä. Muut aineistossa mainitut lisä-

ykset ovat tilanteeseen liittyviä pieniä yksityiskohtia, esimerkiksi käsiteltävänä olevan asiakir-

jan sivunumero. Kumpaankin kategoriaan liittyy ajatus tulkkeesta kokonaisuutena, jota kuuli-

jan on miellyttävä kuunnella. Myös näille tuloksille löytyy tukea aiemmista tutkimuksista. 

Donovanin (2011, 117) mukaan konferenssitulkit kokevat aukkojen täydentämisen ja alkupe-

räisen puheenvuoron muokkaamisen osaksi laadukasta tulkkausta, eivätkä koe eettisten ky-

symysten koskettavan niitä. Myös Kopczyńskin (1994, 195) sekä Pöchhackerin ja Zwischen-

bergerin (2010) tutkimustulokset tukevat tätä näkemystä. 

Haastatteluaineiston perusteella voidaan myös todeta, että tulkin näkymättömyyttä arvoste-

taan erityisesti Euroopan parlamentissa. Instituutio vahvistaa normia eri keinoin. Rekrytointi-

prosessissa menestyvät sellaiset tulkit, jotka noudattavat kyseistä normia. Samoin normeja 
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noudattavat tulkit saavat todennäköisemmin lisätä kieliä kieliyhdistelmäänsä. Lisäksi freelan-

cer-tulkkeja seurataan raportointijärjestelmän avulla. Kokeneempien tulkkien neuvot välittä-

vät niin ikään instituution arvostamia normeja. Myös esimiehen puhutteluun joutuminen on 

mahdollista, vaikkakaan sitä ei mainittu keinona välittää nimenomaan näkymättömyyden 

normia.  

Analyysissä tutkittiin myös haastateltavien suhtautumista tulkkauskoppiin työskentely-

ympäristönä ja sitä, kokevatko he tulkkauskopin vaikuttavan viestintään myönteisesti vai kiel-

teisesti. Suhtautuminen vaihtelee voimakkaasti eri tulkkien välillä. Osa tulkeista kokee itsel-

leen luonnollisemmaksi olla viestintätilanteessa fyysisesti läsnä. Toisille tulkkauskoppi tuo 

rauhaa tulkkaussuoritukselle. Tulkkauskopin vaikutusta tilanteeseen ja tulkin osaan siinä ku-

vastaa erään haastateltavan näkemys, jonka mukaan tulkit ovat viestintätilanteesta erillään, 

mutta kuitenkin läsnä, ääninä salissa.  

6.2. Johtopäätökset 

Analyysin perusteella havaittiin, että tutkielmaa varten haastateltujen tulkkien suhtautuminen 

näkyvyyteen vaihtelee tilanteesta toiseen. Näkökulmissa on runsaasti eroja tulkkien välillä, ja 

ne vaihtelevat myös intrapersonaalisesti. Ei voidakaan sanoa, että tulkit jonkin ilmiön yhtey-

dessä pyrkisivät aina noudattamaan näkymättömyyden normia, tai toisaalta että he tietyissä 

tapauksissa aina tekisivät tulkkausta näkyväksi. On kuitenkin mahdollista nostaa esiin joitakin 

yleisempiä tekijöitä, joiden voidaan analyysin perusteella uskoa vaikuttavan tulkin näkymät-

tömyyteen – tai tilanteesta riippuen, näkyvyyteen – Euroopan unionissa. Näkymättömyyttä 

tukevia tekijöitä näyttäisivät olevan viestintätilanteen poliittisuus ja tulkin kyky säilyttää emo-

tionaalinen etäisyys käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Näkökulma, jonka mukaan laadukas 

tulkkaus muodostaa koherentin kokonaisuuden, osoittautui joissakin tilanteissa näkyvyyttä 

tukevaksi. Tähän liittyy osittain myös jonkin toisen normin vaikutus, joka näyttäisi myös vai-

kuttavan tulkkien näkyvyyteen.  Kolmanneksi tulkin näkyvyyttä ajoittain tukevaksi tekijäksi 

osoittautui tulkin institutionaalinen ja yhteiskunnallinen status. 

Viestintätilanteen poliittisuuden vaikutuksesta kertoo läpi aineiston toistunut keskustelu Eu-

roopan parlamentin ja Euroopan komission eroista. Näiden kahden instituution suurimmaksi 

erottavaksi tekijäksi koettiin se, että parlamentissa viestintä on usein poliittisesti latautunutta, 

komissiossa puolestaan teknistä ja emotionaalisesti tasaisempaa. Tällä on vaikutusta tulkkei-

hin monessakin mielessä. Viestintätilanteen ja kielen poliittisuus koetaan yhdeksi merkittä-

vimmistä tekijäksi sille, ettei tulkin pidä lieventää alkuperäisen puheenvuoron viestiä. Vahvat, 



58 

 

jopa äärimmäiset mielipiteet on tulkattava yhtä vahvoina. Niiden merkityksen arvioiminen on 

jätettävä kuulijalle. Sama pätee myös päinvastaisesti: tulkin on pidättäydyttävä käyttämästä 

lähdekielistä puhujaa voimakkaampia sanoja, jottei viesti vääristy. Poliittinen konteksti vai-

kuttaisi olevan myös syy sille, miksi osa tulkeista suhtautui poistoihin kielteisesti. 

Toinen aineistosta esiin noussut näkymättömyyttä tukeva tekijä oli se, millä tavalla tulkki 

suhtautuu käsiteltävänä olevaan aiheeseen. Tulkkien kertoman mukaan näkymättömyyden 

säilyttäminen on helppoa silloin, kun heille ei muodostu emotionaalista suhdetta tulkattavan 

aiheeseen tai he pystyvät kontrolloimaan omia tunnereaktioitaan. Aina tämä ei kuitenkaan 

onnistu, vaan tulkin tunnereaktio saattaa tehdä hänet näkyväksi. Aiheen ollessa riittävän kos-

kettava, emotionaalisen etäisyyden säilyttäminen on vaikeaa. Tämä osoittaa, että myös simul-

taanitulkit ovat viestintätilanteessa läsnä taustoineen ja tunteineen. 

Pyrkimys laadukkaaseen tulkkaukseen voi puolestaan tehdä tulkista ajoittain näkyvän. Aineis-

tossa suhtaudutaan lisäysten tekemiseen pääasiassa sallivasti. Syynä tälle voi olla se, että kult-

tuuristen lisäysten tai pienten yksityiskohtien, kuten käsiteltävänä olevan asiakirjan sivunume-

rojen, täydentämisen nähdään kuuluvan osaksi laadukasta tulkkausta. Osa haastatelluista tul-

keista kokee tulkkauksen palveluammatiksi, jolloin tulkki pyrkii tarjoamaan asiakkaalleen 

mahdollisimman yhtenäisen, miellyttävän ja laadukkaan tuotteen. Toisaalta taustalla voi myös 

toisen normin vaikutus. Yksi tällainen voi olla ”merkityksen välittäminen riittävän selkeästi” 

(Gile 1999, 99), mikä voi johtaa tulkin tekemään esimerkiksi juuri lisäyksiä.  

Kuten luvussa 2.1. ilmeni, tulkkaustilannetta määrittää paitsi viestinnän välittömin konteksti, 

myös institutionaalinen ja yhteiskunnallinen konteksti. Näillä konteksteilla on oma vaikutuk-

sensa viestintätilanteen osapuoliin, mikä voi selittää tulkin statuksen vaikutusta hänen toimin-

taansa. Haastatteluaineistossa esiintyi esimerkki, jonka mukaan miestulkeille voidaan sallia 

suurempaa näkyvyyttä, esimerkiksi vapaampaa kielellä leikittelyä, kuin naistulkeille. Aineis-

tossa mainittiin myös, että vanhemmat tulkit voivat ottaa tulkatessaan enemmän vapauksia 

kuin nuoret kollegansa. Yhteiskunnan normit vaikuttavat siis myös tulkkaustilanteeseen. Toi-

saalta myös tulkin asema instituutiossa näyttäisi vaikuttavan siihen, kuinka uskollisesti hän 

noudattaa näkymättömyyden normia. Haastateltavien mukaan Euroopan unionissa virkamies-

tulkkien on huomattavasti helpompaa rikkoa näkymättömyyden rajoja kuin freelancer-

tulkkien. Työsuhteen laatu voi siis vaikuttaa tulkin näkymättömyyteen. Freelancer-tulkit vält-

tävät vastaavanlaista näkyvyyttä ilmeisesti siitä syystä, että normin rikkomisen sanktiot voivat 

heidän osaltaan kohdistua selkeämmin työtilaisuuksien menettämiseen.  
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Analyysin perusteella siis havaittiin, että tulkkien tausta, yhteiskunnallinen asema ja suhtau-

tuminen käsiteltävään aihepiiriin saattavat ajoittain vaikuttaa hänen toimintaansa tulkkina niin 

vahvasti, että hän nousee totutusta näkymättömyydestä näkyvämmäksi toimijaksi viestintäti-

lanteessa. Toisaalta myös pyrkimys varmistaa tulkkauksen laadukkuus näyttäisi selittävän 

sitä, miksi tulkit toisinaan poikkeavat näkymättömyyden normista. Toisinaan, erityisesti po-

liittisesti herkissä tilanteissa, tulkin näkymättömyyden merkitys korostuu. Tällöin kyky olla 

reagoimatta tunnepitoisesti tulkattavaan aiheeseen auttaa tulkkia säilyttämään näkymättömyy-

tensä. Tulkilta vaaditaan siis myös taitoa tulkita tilanteita ja reagoida niiden asettamien vaati-

musten mukaisesti. Voidaankin sanoa, että vaikka konferenssitulkit työskentelevät tulkkaus-

kopista käsin ja kokevat sen jossakin määrin vuorovaikutuksesta eristäväksi tekijäksi, on hei-

dän työnsä vahvasti tilannesidonnaista toimintaa. 
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7. Lopuksi 

Euroopan unionia on joskus kutsuttu maailman suurimmaksi, jatkuvasti käynnissä olevaksi 

konferenssiksi, jossa on edustettuna 27 kansallisuutta ja 23 eri äidinkieltä. Kokousten, neuvot-

telujen ja täysistuntojen aihepiirit vaihtelevat hyvin teknisistä säädöksistä laajempiin ja tuntei-

ta kuohuttavampiin poliittisiin linjoihin. Tässä ympäristössä työskentelevät tulkit pyrkivät 

toteuttamaan työnsä kaikkien niiden normien ja odotusten mukaan, joita viestinnän muut osa-

puolet, instituutio ja yhteiskunta heihin kohdistavat. Normit ja odotukset voivat olla keske-

nään ristiriitaisia, ja toisaalta myös tilannekohtaisilla, muuttuvilla tekijöillä voi olla vaikutusta 

tulkkiin ja tämän toimintaan. Onko tulkki siis aina näkymätön toimija, kanava kahden viest i-

jän välillä? 

Tämän tutkielman perusteella todellisuus on monimuotoisempi kuin yksinkertainen kysymyk-

senasettelu antaisi odottaa. Euroopan unionissa työskentelevät tulkit raportoivat tilanteista, 

joissa viestin sisällön heissä aiheuttama emotionaalinen reaktio vaikuttaa heidän toimintaansa 

tai tilanteen muut tekijät, kuten kollegat tai väsymys, kuuluvat äänessä ja suorituksessa. Toi-

saalta tulkin tekemien lisäysten tai poistojen voidaan nähdä olevan hyväksyttäviä keinoja laa-

dukkaassa tulkkauksessa. Näkyvyyttä voidaankin pitää asteittaisena, ei absoluuttisena käsit-

teenä. Joissakin tilanteessa onnistunut, neutraali tulkkaus edellyttää täydellisestä näkymättö-

myydestä luopumista. Kun taas tilanteen poliittisuus korostuu, voi edellisenkaltainen näky-

vyys olla jo liikaa.  

Tutkimustuloksia arvioitaessa on pohdittava myös aineiston soveltuvuutta ja luotettavuutta. 

Ensinnäkin haastatellut tulkit ovat kaikki suomalaisia. Monikielinen Euroopan unioni tarjoaisi 

erinomaisen mahdollisuuden vertailla eri kansallisuuksien käsityksiä tulkkiin kohdistuvista 

normeista ja tulkin roolista. Toisekseen, haastateltavilla on kaikilla alan koulutus. Kun tulk-

kauksen normeja ja etiikkaa välitetään suurelta osin juuri koulutuksessa, voi tällä olla hyvin-

kin merkittävä vaikutus tutkimustuloksiin. Vertailu käännöstieteellisen koulutuksen saaneiden 

ja muuta kautta alalle päätyneiden tulkkien välillä voisi olla hedelmällistä. Nyt koulutuksen 

vaikutus näkyy pääasiassa siinä, että tulkit tunnistavat selkeästi heihin kohdistuvat odotukset 

ja normit. Aineiston osalta myöskään tulkkien suhtautumistapojen vertailu sukupuolen tai iän 

perusteella ei ollut mahdollista. Sekä tämän tutkielman että aiempien tutkimusten perusteella 

voidaan kuitenkin olettaa, että iällä ja sukupuolella voi olla merkitystä tulkin suhtautumisessa 

normiodotuksiin. Tulkkien taustan – kansallisuus, koulutus, ikä, sukupuoli – syvällisempi 
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tarkastelu tarjoaisi mielenkiintoisia tutkimusaiheita, jotka linkittyisivät osaltaan konferenssi-

tulkkauksen tutkimuksen sosiokulttuuriseen trendiin.  

Tutkielma herätti uusia kysymyksiä myös Euroopan unionista. Unionin tulkkaustoimintaa on 

tutkittu vasta verrattain vähän, joten kysyntää tutkimukselle on varmasti jatkossakin. Kun 

pohditaan, mikä on tulkkauksen rooli instituution tasolla laajemmin, pohditaan samalla, mikä 

on tulkkauksen merkitys Euroopan integraatiolle. Entä minkälaisia ominaisuuksia unioniin 

liittyy tulkkaustoimeksiantajana? Tämän tutkielman kirjoittamisen aikaan alkuvuodesta 2012 

Euroopan unioni kamppailee talouskriisinsä ratkaisemiseksi. Euroopan integraation taloudel-

lisia ja sosiaalisia vaikutuksia unionin jäsenvaltioihin ja kansalaisiin on vaikea ennakoida. 

Monikielisyyteen pohjautuvassa unionissa laadukkaan tulkkauksen merkitys on erityisen tär-

keä. Jo tästä syystä tulkin tarkastelu osana interpersonaalista, institutionaalista ja yhteiskun-

nallista kontekstia on jatkossakin tarpeen.  
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1 Einleitung 

Die Forschung zum Dolmetschen wurde lang vom Konferenzdolmetschen, vor allem von sei-

ner simultanen Form, dominiert. Das Interesse lag in den kognitiven Leistungen des Dolmet-

schers
1
. Erst mit der Zunahme der wissenschaftlichen Forschung des Kommunal- und Dialog-

dolmetschens, wurde der Fokus auch auf die Interaktion und auf die Rolle des Dolmetschers 

gerichtet. Die Studien von Torikai (2009), Angelelli (2004), Diriker (2004) und Donovan 

(2011) beweisen, dass auch der Konferenzdolmetscher als ein Teil der Interaktion wahrge-

nommen werden sollte. Von dieser Voraussetzung wird auch in dieser Arbeit ausgegangen.  

Seit dem Beitritt Finnlands in die Europäische Union im Jahre 1995 ermöglichen die finni-

schen Dolmetscher für die finnischen Vertreter, Beamten und Delegationen die Kommunika-

tion in ihrer Muttersprache. Bisher wurde die Arbeit der EU-Dolmetscher vor allem in Finn-

land nur wenig untersucht. In der Doktorarbeit von Vuorikoski (2004) wurde die 

Dolmetschtätigkeit im Europäischen Parlament untersucht, allerdings unter dem Aspekt der 

Qualität. Deswegen bietet die Europäische Union ein fruchtbares Forschungsfeld für diese 

Arbeit. 

                                                             
1 Wegen einer besseren Lesbarkeit wird in dieser Kurzfassung immer nur die männliche Form verwendet, ge-

meint  sind aber sowohl die männliche als die weibliche Form. 
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Der Akzent der Arbeit liegt auf der Frage, ob die Konferenzdolmetscher so unsichtbar sind, 

wie traditionell angenommen wird. Als Untersuchungsmaterial dienen sechs Interviews mit 

finnischen Dolmetschern, die entweder nur für die Europäische Kommission oder für sowohl 

die Europäische Kommission als auch das Europäische Parlament dolmetschen. Das Ziel der 

Studie ist es zu untersuchen, in welchen Situationen die Dolmetscher sichtbar werden bzw. 

wann die Norm zum Tragen kommt. Es werden auch allgemeine Faktoren herausgehoben, die 

entweder die Unsichtbarkeit oder Sichtbarkeit des Dolmetschers fördern. Zudem wird in die-

ser Arbeit untersucht, wie die Europäische Union über Normen kommuniziert. In der Analyse 

werden auch die Einstellungen der Interviewten gegenüber der Dolmetschkabine berücksich-

tigt, da die Kabine eine der wichtigsten Faktoren ist, die den Simultandolmetscher von den 

anderen Gesprächspartnern abtrennt.  

2 Kontexte des Dolmetschens  

Das Konferenzdolmetschen wird in dieser Arbeit als eine kontextbezogene Aktivität und der 

Dolmetscher als ein Teil der Interaktion aufgefasst. Nach Angelelli (2004, 27) sowie nach 

Diriker (2004, 13) können die Kontexte des Konferenzdolmetschens in drei Ebenen eingeteilt 

werden: in interpersonalen Kontext, institutionellen Kontext und gesellschaftlichen Kontext. 

Diriker verwendet allerdings für interpersonal die Bezeichnung diskursiven Kontext, die un-

mittelbarste Ebene der Kommunikation, zu der die vorige und die nächsten Äußerungen gehö-

ren (Diriker 2004, 13). Als die zweite Ebene kann der Kontext der Konferenz betrachtet wer-

den (Diriker 2004, 13), der auch institutioneller Kontext genannt werden kann (Angelelli 

2004, 28). Den institutionellen Kontext gestaltet in dieser Arbeit die Europäische Union. Der 

umfassendste Kontext ist der gesellschaftliche Kontext, von dem sich verschiedene allgemei-

ne Vermutungen und Wertungen ableiten. Wenn der Dolmetscher als ein Teil von all diesen 

verschiedenen Kontexten anerkannt wird, muss auch angenommen werden, dass die sozialen 

Faktoren auf ihn sowie auf die anderen Gesprächspartner eine Wirkung haben. (Angelelli 

2004, 28.) 

Den interpersonalen Kontext bildet in dieser Untersuchung eine simultan gedolmetschte 

Kommunikationssituation. Als Ausgangspunkt für eine Verdolmetschung ist also eine Situati-

on mit mindestens zwei Gesprächspartnern, die keine gemeinsame Sprache beherrschen oder 

sie zu wenig beherrschen, damit eine problemlose Kommunikation möglich wäre. Ein Dol-

metscher mit beiden Sprachen als Arbeitssprache dient als Kommunikationshelfer und ermög-
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licht damit, dass der Zuhörer auf die Äußerung weitgehend ebenso reagieren kann, wie einer, 

der dem Original folgt. (Kalina 1998, 19.)  

In der Europäischen Union wird meistens Simultandolmetschen verwendet (Euroopan 

parlamentti 2011b). Dies bedeutet, dass die Verdolmetschung nicht erst nach, sondern wäh-

rend der ausgangssprachlichen Rede produziert wird (Pöchhacker 1999, 301). Simultan ist 

zwar etwas irreführend, da zwischen der Äußerung des Redners und der Verdolmetschung 

immer ein wenig Abstand bleibt (Kalina 1998, 25). Am häufigsten, auch in den Institutionen 

der Europäischen Union, sitzen die Dolmetscher in einer Kabine, die mit besonderen Anlagen 

für das Simultandolmetschen ausgerüstet sind und wo die Dolmetscher die Gesprächsbeiträge 

über Kopfhörer empfangen und über ein Mikrofon dolmetschen (vgl. Hietanen 2004, 286). In 

internationalen Konferenzen, wo zahlreiche Sprachen verwendet werden müssen, wird oft 

über Relais gedolmetscht. Ein Dolmetscher, der nicht die Sprache des Redners als Arbeits-

sprache hat, benutzt stattdessen die Verdolmetschung eines anderen Dolmetschers als Aus-

gangstext und dolmetscht dies dann auf einer dritten Sprache. (Kalina 1998, 27.) Falls der 

Dolmetscher hier aus seiner Muttersprache in eine Fremdsprache dolmetscht, wird die Form 

Retour-Dolmetschen genannt (Euroopan komissio 2011b). 

Aus dem Blickwinkel des Simultandolmetschens bilden die folgende Faktoren die Interaktion 

einer gedolmetschten Kommunikationssituation: Redner (Produzent), Zuhörer (Rezipient), 

Simultandolmetscher (gleichzeitig Textproduzent und -rezipient [Ahrens 1999, 43]), Situation 

(Verhältnisse einer Konferenz), Skopos und Rede (Text) (Pöchhacker 1994, 68). Außerdem 

können noch andere Dolmetscher hinzugerechnet werden. In einer Dolmetschkabine arbeiten 

jeweils mindestens zwei Dolmetscher (Hietanen 2004, 290). Auch in den Interviews dieser 

Untersuchung wurde deutlich, dass die Dolmetscher nicht nur mit Sprecher und Zuhörer in 

Kontakt stehen, sondern auch miteinander: „Jos on epävarma siitä onko ymmärtänyt jonkin 

oikein jonkin asian voi kysyä sitä tai sitte voi kysyä jotakin termiä ja (.) niin muutenki kyllä 

sitä kyl se vaikuttaa siihen myöski millä mielellä menee koppiin se että ketä siellä on koppi-

kavereina” “ (Tutkielman haastatteluaineisto). („Wenn man unsicher ist, ob man etwas richtig 

verstanden hat, kann man das fragen oder dann kann man nach einem Begriff fragen und (.) ja 

auch sonst hat es eine Wirkung darauf, welche Stimmung man hat, wenn man in die Kabine 

geht, wen man als Kabinenkollegen hat.“ Übersetzung RU.) 

Die Europäische Union bildet die institutionelle Ebene für die Dolmetscher. Institutionen fun-

gieren in der Gesellschaft und haben Legitimität und Autorität. Verschiedene Rollenerwar-
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tungen, Normen, Werte und Vermutungen bestimmen die Arbeit innerhalb einer Institution. 

(Koskinen 2008, 17.)  

Seit der jüngsten Erweiterung ist die Europäische Union eine wirtschaftliche und politische 

Partnerschaft von 27 Mitgliedstaaten (Euroopan unionin portaali 2012). Offizielle Sprachen
2
, 

und somit auch Amtssprachen, gibt es zurzeit 23 (Euroopan komissio 2011d). Die Europäi-

sche Union ist die einzige internationale Organisation, die Sprachen aller Mitgliedstaaten um-

fasst. In der Union wird die Mehrsprachigkeit für wichtig gehalten; die EU kann verbindliche 

Gesetze erlassen und jeder Bürger sollte die Möglichkeit haben, sich in seiner Muttersprache 

über die Entscheidungsfindung der Union zu informieren. (Sunnari 2006, 19–21.)  

Die Generaldirektion Dolmetschen und Konferenzen des Europäischen Parlaments beschäftigt 

ca. 430 beamtete Dolmetscher. Dazu kann sie die Dienstleistungen von etwa 2500 externen 

Dolmetschern benutzen. Eine Verdolmetschung kann in verschiedenen Kommunikationssitua-

tionen gebraucht werden, z.B. in Plenarsitzungen, in Sitzungen der parlamentarischen Aus-

schüsse und Delegationen, in Fraktionssitzungen sowie in Pressekonferenzen. (Euroopan 

parlamentti 2011b.) Die Generaldirektion Dolmetschen der Kommission (auch unter dem 

Namen SCIC bekannt) beschäftigt 600 beamtete Dolmetscher und hat etwa 3000 Freelancer-

Dolmetscher zu verfügen (Tulkkauksen pääosasto 2011). Außer Sitzungen der Kommission 

benutzen vor allem auch der Rat der Europäischen Union, der Ausschuss der Regionen, der 

Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Europäische Investitionsbank die 

Dienstleistungen der Dolmetscher der Generaldirektion Dolmetschen (Tulkkauksen pääosasto 

2011). 

Die Sprache des Parlaments ist politisch geprägt. Die Form einer Äußerung ist oft genauso 

wichtig wie der Inhalt. (Vgl. Vuorikoski 2004, 250.) In der Europäischen Kommission ist die 

verwendete Sprache selten so politisch, wie im Parlament. Stattdessen ist die Kommunikation 

in der Kommission sehr technisch. Die Herausforderung der Dolmetscher in der Kommission 

ist die Genauigkeit des Wortschatzes. Einer der Interviewten stellte fest: „Komission tulkit 

tulkkaa teknisissä kokouksissa […] se on kuitenkin virkamiesmäisempää kuin esimerkiksi 

parlamentin puolella, jossa on kuulemma hyvinkin värikästä kieltä“ (Tutkielman haastattelu-

aineisto). („Die Dolmetscher der Kommission dolmetschen in sehr technischen Sitzungen […] 

                                                             
2 Offizielle Sprachen der Europäischen Union sind Anfang des Jahres 2012 Bulgarisch, Dänisch, Deutsch, Eng-

lisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Maltesisch, Niederlän-

disch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Tschechisch und 

Ungarisch   (Euroopan komissio 2011d). 
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es ist trotzdem amtlicher als zum Beispiel im Parlament, wo die Sprache angeblich sogar sehr 

bunt sein kann.“ Übersetzung RU.) 

3 Dolmetschen als normgesteuerte Tätigkeit 

3.1. Normen in der Translationswissenschaft 

Normen sind in der Übersetzungswissenschaft schon lange untersucht worden, bereits seit 

Ende der 80er Jahre und den ersten Anregung von Miriam Shlesinger (1989) auch im Zu-

sammenhang mit Dolmetschen. Wie Übersetzen so ist auch das Dolmetschen eine Tätigkeit, 

die durch Normen gesteuert wird. Die Aneignung dieser Normen ist förderlich, bevor man 

seine Rolle in der Gemeinschaft in einer von anderen für richtig gehaltenen Art füllen kann 

(Toury 1995, 53). Normen sind in einer bestimmten Gemeinschaft geteilte gemeinsame Werte 

und Ideen davon, was richtig oder falsch ist und wie ein Mitglied der Gemeinschaft sich in 

verschiedenen Situationen verhalten soll (Toury 1999, 14). Auf die Übertretung einer Norm 

folgt gewöhnlich eine Sanktion (Schäffner 1999, 2). Wenn es keine Sanktionen gäbe, hätte ein 

Individuum wenig Grund, den Normen zu folgen (Toury 1999, 19). Dasselbe gilt auch für 

Dolmetscher. Bei einer Normenübertretung kann der Dolmetscher zum Beispiel kritisiert 

werden oder weniger Dolmetschaufträge bekommen. (Hulkko & Vesanto 1996, 8.) 

Bei Toury (1995, 56-58) werden Normen in Vornormen (preliminary norms), Ausgangsnor-

men (initial norms) und Operativnormen (operational norms) eingeteilt. Vornormen bestim-

men die Entscheidungen, die vor der eigentlichen Übersetzungstätigkeit gemacht werden, 

zum Beispiel welche Texte überhaupt übersetzt werden. Ausgangsnormen dagegen wirken 

auf die breiteren Linien des Übersetzungsprozesses ein, zum Beispiel ob Ausgangs- oder 

Zielkultur betont werden. Operativnormen regeln die Entscheidungen, die während des Über-

setzens getroffen werden. (Toury 1995, 56–58.) Inghilleri (2003) hat diese Einteilung bei der 

Dolmetschforschung angewandt. Weiterhin können nach Inghilleri die Normen, die das Dol-

metschen bestimmen, entweder translatorisch (translational) oder eben nicht, also nicht-

translatorisch (non-translational), sein. In einer gedolmetschten Kommunikationssituation 

wirken nicht nur auf das Dolmetschen bezogene Normen, sondern auch die nicht-

translatorischen Normen ein. Zum Beispiel haben bei einer Gerichtsverhandlung die Normen 

der Einsprachigkeit und Eindeutigkeit der Gerichtsverhandlung einen bedeutenden Einfluss 

auf die Kommunikation. (Inghilleri 2003, 250–252.)  
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Es ist nicht möglich, Normen an sich zu erforschen. Deswegen dienen die Beweise von ihrer 

Existenz als Ausgangspunkt der Normenforschung. Solche Beweise können ein bestimmtes 

Verhalten oder die Resultate dieses Verhaltens sein. Das heißt, Normen können in Überset-

zungen untersucht werden, aber auch in Übersetzungskritiken oder Interviews mit Überset-

zern oder anderen, die in diesem Bereich tätig sind. Was aber in einem Interview gesagt wird, 

entspricht nicht zwangsläufig immer der Realität. (Toury 1995, 65.) 

3.2. Die Norm der Unsichtbarkeit 

Inghilleri (2003, 259) definiert die Unsichtbarkeit als eine Ausgangsnorm: ein guter Dolmet-

scher versucht möglichst unsichtbar zu bleiben. Eine Begründung kann sein, dass die Ver-

dolmetschung oft als ein Nachteil angesehen wird. In einer idealen Situation würden die 

Kommunikationspartner direkt miteinander kommunizieren. (Seleskovitch 1978, 112.) 

Die Unsichtbarkeit und Neutralität des Dolmetschers gehören zur ethischen Diskussion über 

die Äquivalenz, Genauigkeit und Loyalität (Torikai 2009, 9). Oft schätzen die Anwender von 

Dolmetschdienstleistungen die Äquivalenz des Sinns als wichtigstes Qualitätskriterium beim 

Konferenzdolmetschen (Kurz 2002, 318). Dolmetscher sollen also die ausgangssprachliche 

Äußerung treu, genau und ohne jeden emotionalen oder persönlichen Zusatz in der Zielspra-

che vermitteln. Genauer gesagt heißt dass, das der Dolmetscher das Thema nicht wechselt, 

keine Fragen stellt, keine eigene Meinung äußert und keine Ratschläge gibt. Dies sind be-

gründete Bedingungen für die Arbeit der Dolmetscher, hat aber zu Metaphern dieser Dienst-

leistung wie Kanal, Brücke oder Telefon geführt. (Roy 2002, 347.)  

Der Dolmetscher wird sichtbar, wenn er die Grenzen der rein sprachlichen Ebene überschrei-

tet, d.h. wenn er hilft, Termini oder Konzepten zu verstehen, wenn er sprachliche oder kultu-

relle Unterschiede überbrückt oder den Verlauf der Kommunikation steuert. Am deutlichsten 

wird der Dolmetscher sichtbar, wenn er die Neutralität verlässt und seine Seite wählt. (Ange-

lelli 2004, 5.) Laut Angelelli bringt der Dolmetscher immer etwas von sich selbst in die 

Kommunikationssituation ein, wie z.B. sein Alter, seine Staatsbürgerschaft und Nationalität, 

Solidarität gegenüber den in der Kommunikationssituation Beteiligten,  das Geschlecht und 

die sozioökonomische Stellung (siehe Bild 1, S. 7) (Angelelli 2004, 29).  
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BILD 1. Wirkung der Hintergründe der Gesprächspartner auf die Kommunikationssituation 

(Angelelli 2004, 30)
3
. 

Der Kontext der Dolmetschsituation wirkt darauf ein, wie der Dolmetscher seine eigene Un-

sichtbarkeit empfindet und einschätzt. In Situationen, wo die Kommunikation unidirektional 

ist, schätzen die Dolmetscher ihre Sichtbarkeit kleiner als Dolmetscher, die in Dialogsituatio-

nen arbeiten. (Angelelli 2004, 71.) Doch obwohl die Konferenzdolmetscher ihre Sichtbarkeit 

kleiner einschätzen als Gerichts- und Kommunaldolmetscher, halten sie sich nicht ganz für 

unsichtbar (ebd. 71).  

Nach einer Umfrage, auf der Mitglieder des Internationalen Verbandes der Konferenzdolmet-

scher (AIIC) antworteten, stimmen die Konferenzdolmetscher mit dem Gebot der Unsichtbar-

keit und Neutralität überein. Dies wird aber nicht im Widerspruch dazu gesehen, dass die 

Dolmetscher Lücken in der Rede füllen oder unabsichtliche Redundanz reduzieren. Auch das 

Alter hat einen Einfluss darauf, wie viel der Dolmetscher sich „einmischen“ will: ältere Dol-

                                                             
3 Übersetzung der Texte im Bild 1: RU. 

 

Alter – Staatsbürgerschaft – Nationalität – Rasse – Solidarität – Geschlecht – sozioökonomische 

Stellung – Affekt 

  INSTITUTION 

Gesprächspartner 

Sprache A 

Dolmetscher 

Gesprächspartner 

Sprache B 

 

 

GESELLSCHAFT 
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metscher mit mehr Erfahrung halten es öfter für möglich, kleine Änderungen zu machen, wie 

das Neutralisieren des Stils oder Abklärung des Inhalts. (Pöchhacker & Zwischenberger 2010.) 

Die Unsichtbarkeit darf nicht buchstäblich verstanden werden, sondern als eine Metapher: der 

Zuhörer vergisst, dass zwischen ihm und dem Sprecher ein Dolmetscher wirkt. Für die Ge-

sprächspartner entsteht also die Illusion einer gemeinsamen Sprache. Wenn der Dolmetscher 

seine eigenen Meinungen hervorbringt oder etwas vom Gesagten weglässt, kann die Illusion 

zerbrechen (Kermit 2007, 243.) Dass der Dolmetscher in der ersten Person dolmetscht ver-

stärkt dagegen die Illusion (Leinonen 2007, 234). Wenn der Dolmetscher dem Zuhörer etwas 

kommunizieren muss, benutzt er die dritte Person, um zu verdeutlichen, dass es sich nicht um 

eine Verdolmetschung handelt (z.B. „Der Dolmetscher hört nicht, da das Mikrofon nicht an 

ist“) (Gile 2009, 34). Donovan (2011, 119) stellte aber fest, dass Dolmetscher dazu neigen, 

auch von dem Sprecher in der dritten Person zu sprechen, wenn der Inhalt völlig im Wider-

spruch zu seinen eigenen Meinungen steht.   

Die Sichtbarkeit oder Unsichtbarkeit des Dolmetschers kann auf verschiedenen Kontextebe-

nen untersucht werden. Die Norm der Unsichtbarkeit bestimmt direkt die Interaktion zwi-

schen den Kommunikationspartnern, aber auch das, was die Stellung eines Individuums oder 

einer Gruppe in einer Institution anbelangt. (Angelelli 2004, 27-28.) Der Akzent der Analyse 

(vgl. Abschnitt 5) liegt auf dem interpersonalen Kontext und auf den Situationen, in denen die 

Dolmetscher sichtbar werden. Im Hintergrund wirken jedoch auch die institutionellen und 

gesellschaftlichen Kontexte.  

4 Untersuchungsmethode und -material 

Für diese Arbeit wurden sechs finnische Dolmetscher interviewt, die entweder nur für die 

Europäische Kommission oder für die Europäische Kommission und das Europäische Parla-

ment dolmetschen. Einer von den Interviewten ist als beamteter Dolmetscher in der Kommis-

sion tätig, alle anderen arbeiten als freiberufliche Dolmetscher bei beiden Institutionen (siehe 

Tabelle 1. S. 9). Alle interviewten Dolmetscher haben Deutsch als C-Arbeitssprache, d.h. sie 

dolmetschen aus dem Deutschen ins Finnische. Alle haben auch einen Magister- oder Dip-

lom-Abschluss in Translationswissenschaft. Fünf der Interviewten waren weiblich und ein 

männlich. Als Interviewmethode diente das Leitfadeninterview. Vor jedem Interview infor-

mierte ich den Interviewten über die drei Themenbereiche: die Unsichtbarkeit des Dolmet-

schers, die Wirkung der situationellen Faktoren auf das Dolmetschen und die auf die 
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Dolmetschkabine bezogenen Herausforderungen für die Kommunikation. Jedes Interview 

wurde ungefähr mit denselben Fragen durchgeführt (auf Finnisch in Anhang [Liite] nachzule-

sen). Alle Interviews wurden digital aufgenommen und später transkribiert.  Die Dauer der 

Interviews variierte zwischen 34 und 67 Minuten.  

Interviewter Arbeitsverhältnis Parlament SCIC  

T1 Freiberuflicher Dolmetscher Ja Ja  

T2 Beamteter Dolmetscher Nein Ja  

T3 Freiberuflicher Dolmetscher Ja Ja  

T4 

Jetzt freiberuflicher, früher beam-

teter Dolmetscher Ja Ja  

T5 Freiberuflicher Dolmetscher Ja Ja  

T6 Freiberuflicher Dolmetscher Ja Ja  

TABELLE 1. Arbeitsverhältnis der Interviewten. 

Da die finnischen Dolmetscher in den Institutionen der Europäischen Union eine relativ klei-

ne Untersuchungsgruppe bilden, musste ich besondere Rücksicht auf die Anonymität der In-

terviewten nehmen. Deswegen spezifiziere ich in den Beispielen nicht, von welchem Inter-

viewten einzelne Aussagen stammen. Die Äußerungen eines Interviewten sind durch T 

(„Tulkki“=Dolmetscher) gekennzeichnet, diejenigen der Interviewerin durch H 

(„Haastattelija“=Interviewer). Aus demselben Grund erwähne ich auch keine Universitätsna-

men oder andere Arbeitssprachen außer Deutsch. Bei den Beispielen steht (.) für eine Pause in 

der Rede. 

5 Die Norm der Unsichtbarkeit von Dolmetschern in der Europäischen Union 

In der Analyse habe ich die verschiedene auf die Sichtbarkeit des Dolmetschers bezogene 

Situationen, die im Interviewmaterial vorkamen, in fünf Gruppen eingeteilt:  

Diese sind  

 Neutralisierungen des Stils 
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 Hinweise auf das Dolmetschen oder Dolmetscher  

 Auslassungen in der Verdolmetschung 

 Sichtbarkeit des Dolmetschers in Prosodie oder Wortschatz  

 Zusätze in der Verdolmetschung.  

Die Einstellungen der Interviewten auf diese Situationen wurden dann auf ein Kontinuum 

eingeordnet mit den beiden Polen ‚absolute Unsichtbarkeit‟ und ‚Sichtbarkeit„. Davon 

ausgehend wurden drei Kategorien gebildet: 1. der Dolmetscher darf nicht sichtbar sein, 2. 

der Dolmetscher darf begrenzt sichtbar sein und 3. der Dolmetscher darf sichtbar sein. 

Wenn wir betrachten, welche Kategorie in welcher Situation betont wird, kann herausge-

funden werden, warum ein Dolmetscher in einer Situation der Norm der Unsichtbarkeit 

folgt und sie in einer anderen Situation übertritt (siehe Übersicht 1). 

ÜBERSICHT 1. Einstellungen auf die Sichtbarkeit des Dolmetschers. 

Die interviewten Dolmetscher haben Neutralisierungen größtenteils abgelehnt. Eine Neutrali-

sierung geschieht, wenn der Dolmetscher den Stil oder das Register der Sprache neutralisiert. 

Obwohl es auch Einstellungen gab, dass Neutralisierungen manchmal akzeptabel seien, wurde 

hier die Kategorie „der Dolmetscher darf nicht sichtbar sein“ betont. Der Kontext, den die 

Europäische Union bildet, ist politisch. Deswegen müssen die Dolmetscher darauf achten, 

dass in der Verdolmetschung nicht nur der Inhalt der ausgangssprachlichen Äußerung vermit-

telt wird, sondern auch die Weise, wie sie gesagt wurde. Vor allem gilt dies im Europäischen 

Parlament, wo über emotional aufgeladene Themen diskutiert wird und wo die Meinungen 

der Abgeordneten denen des Dolmetschers widersprechen können. Die Sitzungen der Kom-

mission konzentrieren sich eher auf Wirtschaft, Technik oder rechtliche Fragen, weshalb es 

weniger solche Situationen gibt. Die Interviewten erzählten, dass sie versuchten, emotional 

unabhängig von der Situation auf Distanz zu bleiben. Es wurde allerdings auch von Situatio-

   

  

                                                          

Neutralisierungen           Hinweise        Auslassungen           Prosodie, Wortschatz   Zusätze 

”Der Dolmetscher darf 

nicht sichtbar sein.“ 

”Der Dolmetscher darf begrenzt 

sichtbar sein.“ 
”Der Dolmetscher 

darf sichtbar sein.“ 
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nen erzählt, in welchen der Dolmetscher emotional auf die Situation reagiert. In solchen Fäl-

len kann die ausgangssprachliche Äußerung neutralisiert werden. Neutralisierungen können 

auch aus kulturellen Gründen geschehen, damit die Botschaft nicht seine ursprüngliche Be-

deutung verliert oder falsch verstanden wird.  

Die Interviewten waren in Sachen Hinweise des Dolmetschers auf das Dolmetschen oder auf 

sich selbst nicht einig. Manchmal muss aus praktischen Gründen auf das Dolmetschen hinge-

wiesen werden: Wenn die Technik nicht funktioniert oder der Sprecher sein Mikrofon nicht 

an hat, muss der Dolmetscher das seinen Zuhörern mitteilen. Die Meinungen waren geteilt bei 

der Frage, ob der Dolmetscher auch außerhalb von Problemfällen auf das Dolmetschen hin-

weisen dürfe. Wenn es kommunikative Probleme gibt, nehmen sich die beamteten Dolmet-

scher eher die Freiheit, Hinweise auf das Dolmetschen zu machen als die freiberuflichen Kol-

legen (siehe Beispiel 1).  

Beispiel 1. 

H: […] tuleeko tulkkaustilanteen aikana siinä tulkatessa viitattua itse tulkkina 

tulkkaukseen tai itseensä 

[H: […] wird während der Dolmetschsituation da wenn man dolmetscht als Dol-

metscher auf das Dolmetschen oder auf sich selbst hingewiesen?] 

T: joo joskus on pakko et eu:ssahan sitä tavallaan vältetään mut kyl mä oon nähnyt  

tällasii tilanteita (.) 

[T: ja manchmal muss man in der EU wird es irgendwie vermieden aber ich habe 

solche Situationen erlebt (.)]  

jossa esimerkiks tulkki joutuu sanomaan että puhe ei ole tulkattavissa  

[wo zum Beispiel der Dolmetscher sagen muss dass die Rede undolmetschbar ist] 

et esimerkiks jos joku puhuu niin vaikeasti huonosti tai vaikealla aksentilla  

[zum Beispiel wenn jemand so schwierig schlecht oder mit schwierigem Akzent 

spricht] 

tai mitä tahansa muuta niin hyvin helposti voi tapahtua niin että että sitten  

[oder was auch immer dann kann es sehr leicht so geschehen dass dass dann] 

mutta vain virkamiestulkit sanoo että freelancetulkin oikeudet tai valtuudet  

[aber nur beamtete Dolmetscher sagen also die Rechte oder Berechtigungen eines 

freiberuflichen Dolmetschers] 

ei yllä niin pitkälle että freelancetulkki voisi sanoa että ei ole tulkattavissa 
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[gehen nicht so weit dass ein freiberuflicher Dolmetscher sagen könnte dass es 

undolmetschbar sei] 

Es gab hier auch einige Meinungen, dass der Dolmetscher sichtbar sein darf. Die Dolmetscher 

können zum Beispiel nach einer Sitzung den Zuhörern einen schönen Tag wünschen. Ein In-

terviewter erzählte von einer Situation, wo der Dolmetscher die Rede kommentierte und so 

eine direkte Interaktion mit seinen Zuhörern gestaltete. Dies wurde aber als Ausnahmefall 

bezeichnet.  

Wo in den Interviews von Auslassungen die Rede war, wurde die Einstellung „der Dolmet-

scher darf sichtbar sein“ schon etwas mehr betont. Einige Interviewte meinten, dass der Dol-

metscher unwichtige Einzelheiten und Redundanz auslassen darf. Ein wichtiger Grund dafür 

ist der Zeitdruck, der sehr charakteristisch für das Simultandolmetschen ist. Es gab auch ande-

re Einstellungen, dass der Dolmetscher so wenig Auslassungen wie möglich machen sollte. Es 

geht hier wieder um die politische Natur des Parlaments. Der Zuhörer, nicht der Dolmetscher, 

schätzt, was von dem Gesagten als wichtig oder unwichtig gilt.  

Bei der Analyse der Einstellungen zur Sichtbarkeit des Dolmetschers in Prosodie oder Wort-

schatz treten zwei verschiedene Haltungen hervor. Ein Teil der Interviewten hielt es für posi-

tiv, dass der Dolmetscher der Intonation des Redners folgt. Es gab jedoch auch Beispiele da-

für, dass die Person, Gefühle oder sogar Meinungen des Dolmetschers in der Stimme zu hören 

sind. Zum Beispiel wenn der Dolmetscher müde, frustriert oder unsicher ist, wird die Stimme 

angespannt. In der Stimme sind natürlich auch Alter und Geschlecht herauszuhören. Ein In-

terviewter fand, dass ältere und männliche Dolmetscher sich mehr Freiheiten beim Dolmet-

schen herausnehmen können als junge Dolmetscherinnen (siehe Beispiel 2). 

Beispiel 2. 

T: ja sitten on on joitakin tulkkeja jotka niinkun ehkä just miespuolisia tulkkeja  

[T: und dann gibt es einige Dolmetscher vielleicht gerade männliche Dolmetscher] 

vähän vanhempia tulkkeja just niin niin ne ottaa aikamoisia vapauksia mun mielestä 

äänellään  

[gerade ein bisschen ältere Dolmetscher sie nehmen sich ziemlich viel Freiheiten 

meiner Meinung nach mit ihrer Stimme] 

ja jos siel on niinkun 55 plus setä äänessä sanotaan (.) ja puhuu pontevalla äänellä  

[und wenn da so ein Onkel über 55 spricht sagen wir so (.) und mit einer kraftvol-
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len Stimme spricht] 

ni silhän on ihan toisenlaiset vapaudet ku 25-vuotias pienellä äänellä puhuva tyttö  

[er hat ja ganz andere Freiheiten als ein 25-jähriges Mädchen mit einer zarten 

Stimme] 

eihän se voi revitellä ja vanhat naisetkaan ei saa niitä samoja setien vapauksia koskaan 

käyttöön (nauraa) 

[sie kann ja nie losschmettern und alte Frauen bekommen auch nie die gleichen 

Freiheiten wie die Onkeln (lacht)] 

Die Einstellung „der Dolmetscher darf sichtbar sein“ kam am häufigstem vor, wenn über Zu-

sätze gesprochen wurde. Alle sechs Interviewten berichteten, dass sie manchmal in die Ver-

dolmetschung etwas zufügen. Sie können zum Beispiel ihre Verdolmetschung oder sprachli-

che Unterschiede verdeutlichen. Wenn die Zeit ausreicht, machen die Dolmetscher auch kul-

turelle Zusätze, vor allem wenn die Ausgangskultur dem Zuhörer fremder ist. Manchmal kön-

nen die Dolmetscher auch kleine Einzelheiten wie Seitennummern zufügen. Nach Donovan 

(2011, 117) sehen die Konferenzdolmetscher das Füllen von Lücken oder das stärkere Aus-

formulieren als ein Teil hochwertigen Dolmetschens an. So können auch die bejahenderen 

Einstellungen auf Zusätze erklärt werden (siehe Beispiel 3).  

Beispiel 3. 

T:mä oon aina aatellu sitä et et koska se on palveluammatti ni sehän on paljon 

hienompaa  

[T: ich habe immer gedacht dass da es ein Dienstleistungsberuf ist so ist es ja viel 

schöner] 

että jos mä niinku olen sataprosenttisen varma että tää on se sivunumero ja nyt puhutaan 

tästä 

[dass wenn ich hundertprozentig sicher bin dass das die Seitennummer ist und 

jetzt sprechen wir darüber] 

ja kun ollaan siirrytty just vaikka toiseen kohtaan ja sil suomalaisella on ollu vaikka 

puhelu  

[und wenn wir zum Beispiel gerade zu einer anderen Stelle gewechselt haben und 

der Finne/die Finnin zum Beispiel am Telefon war] 

 tai se on käyny vessassa tai hakenu vettä tai jotain ni mä sanon sit sen sivunumeron 

myös 
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[oder war auf der Toilette oder hat sich Wasser geholt oder etwas, dann sage ich 

die Seitennummer auch] 

Durch die Analyse wurde auch festgestellt, dass die Norm der Unsichtbarkeit vor allem im 

Europäischen Parlament respektiert wird. In der EU insgesamt wird die Norm unterschiedlich 

verstärkt. Zum Beispiel durch die Rekrutierung werden solche Dolmetscher angestellt, die der 

Norm folgen. Freiberufliche Dolmetscher werden auch durch ein Meldesystem bewertet. 

Auch die Ratschläge von erfahreneren Kollegen vermitteln die Normen, die die Institution 

wertet.  

Die Analyse zeigt auch, welche Einstellung die Interviewten zur Dolmetschkabine als ihre 

Arbeitsumgebung haben. Die Einstellung variiert stark zwischen den Interviewten. Einige 

finden, dass inmitten der Kommunikationssituation zu arbeiten für sie geeigneter wäre. Ande-

re genießen die Ruhe der Kabine. Das Beispiel 4 spiegelt die unterschiedliche Einstellung der 

Interviewten wider. 

Beispiel 4. 

T: ihanteellisessa tapauksessa se toimis niin et tulkit on siellä niinku niinä ääninä  

[T: im idealen Fall wäre es so dass die Dolmetscher die Stimmen]  

siinä viestintätilanteessa niin että et se tosiaan niinku sujuu täysin esteettömästi se 

viestintä 

[in der Kommunikationssituation sind so dass die Kommunikation wirklich unbe-

hindert funktioniert]  

et siel on vaan ne äänet niinku läsnä siellä salissa  

[dass im Saal nur die Stimmen anwesend sind]  

6 Schlussfolgerungen  

Die vorliegende Arbeit brachte zutage, dass die Einstellungen der Dolmetscher zur Unsicht-

barkeit von Situation zu Situation variieren. Es gibt viel Variation zwischen den Interviewten, 

aber auch intrapersonale Schwankungen der Position. Daher kann nicht gesagt werden, dass 

die Dolmetscher in einer gewissen Situation immer der Norm der Unsichtbarkeit folgen wür-

den, oder dass die in bestimmten Fällen immer die Norm übertreten. Es konnten aber einige 

allgemeine Faktoren hervorgebracht werden, die auf die Unsichtbarkeit der Dolmetscher ein-

zuwirken scheinen.  
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Ein politischer Diskurs scheint ein Faktor zu schein, der die Unsichtbarkeit fördert. Die 

Kommunikationssituationen des Europäischen Parlaments sind öfter politisch aufgeladen, als 

die der Kommission. Durch die Analyse wurde deutlich, dass in einer politisch aufgeladenen 

Situation die Dolmetscher darauf Wert legten, dass sie die Botschaft des Redners nicht neutra-

lisieren und keine Auslassungen machen. Der zweite Faktor, der die Unsichtbarkeit der Dol-

metscher fördert, scheint die emotionale Distanz zu sein. Die Interviewten meinten, dass – 

wenn sie keine emotionale Beziehung zum behandelten Thema hatten – es leichter war, un-

sichtbar zu bleiben. Wenn das Thema den Dolmetscher berührt, ist es schwierig, eine emotio-

nale Distanz zu bewahren. Diese zeigt, dass die Dolmetscher ihre Gefühle und ihren Hinter-

grund in die Kommunikationssituation einbringen (vgl. Angelelli 2004, 29).  

Manchmal kann das Streben nach hochwertigem Dolmetschen den Dolmetscher sichtbar ma-

chen. Zum Beispiel kulturelle Zusätze zu machen oder kleine Einzelheiten wie Seitennum-

mern hinzufügen, werden als Teil hochwertigen Dolmetschens gesehen. Einige von den Inter-

viewten waren der Ansicht, dass das Dolmetschen ein Dienstleistungsgewerbe ist: Der Dol-

metscher soll ein möglichst kohärentes und angenehmes Produkt anbieten. Auch der gesell-

schaftliche Kontext hat seine Wirkung. Im Untersuchungsmaterial wird erwähnt, dass sich die 

(älteren) männlichen Dolmetscher mehr Freiheiten beim Dolmetschen nehmen können als 

ihre (jüngeren) weiblichen Kolleginnen. Zudem kann die Stellung des Dolmetschers in der 

Institution darauf einwirken, wie sichtbar der Dolmetscher sein darf. Den Interviewten zufol-

ge können die beamteten Dolmetscher die Norm der Unsichtbarkeit leichter übertreten als die 

freiberuflichen.  Die freiberuflichen Dolmetscher vermeiden Sichtbarkeit offensichtlich des-

wegen, dass die Sanktionen in ihrem Fall den Verlust der Arbeit zur Folge haben könnten. Bei 

beamteten Dolmetschern besteht diese Gefahr nicht.  

Beim Beurteilen der Untersuchungsergebnisse muss berücksichtigt werden, dass für die Un-

tersuchung nur finnische Dolmetscher interviewt wurden. Es wäre sicherlich fruchtbar, eine 

Vergleichsuntersuchung bei vielen Nationen der Europäischen Union durchzuführen. Alle 

Interviewten haben auch eine Dolmetscherausbildung. Da die Normen und die Ethik haupt-

sächlich durch die Ausbildung vermittelt werden, kann diese eine große Auswirkung auf die 

Untersuchungsergebnisse haben. In dieser Untersuchung war es nicht möglich, den Einfluss 

von Nationalität, Bildung, Alter oder Geschlecht im Einzelnen zu berücksichtigen. Diese sind 

jedoch ein interessantes Forschungsgebiet für die Zukunft. Die Dolmetschdienstleistungen der 

Europäischen Union wurden bisher nur wenig untersucht, daher bieten sie auch zukünftig 

viele Themen, die weiterer Forschung bedürfen.  


